
Alegria de servir
PÁGINAS 16, 17 E 18

No dia 22 de junho, o Papa Francisco nomeou como bispo titular da diocese paulista de São Carlos 
o então bispo auxiliar do Rio de Janeiro Dom Paulo Cezar Costa.
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aos bispos, presbísteros e 
diáconos aniversariantesPARABÉNSCaminhar para Jerusalém 

A Igreja proclama no 13º domingo 
do Tempo Comum a passagem do li-
vro de São Lucas, na qual Jesus toma 
a resolução de se dirigir à Jerusalém 
para viver a sua Páscoa definitiva. 
Tal narrativa apresenta dois núcleos 
teológicos importantes: a questão 
com os samaritanos (cf. Lc 9,51-56) 
e as características do discipulado 
cristão (cf. Lc 9,57-62). Ademais, 
o versículo 51 possui um destaque 
relevante no corpo do texto lucano. 
Desta forma, conhecemos profun-
damente as disposições do Senhor 
em realizar a obra salvífica e as suas 
expectativas em relação aos seus 
seguidores. 

No relato bíblico encontramos 
assim: “Estava chegando o tempo de 
Jesus ser levado para o céu. Então ele 
tomou a firme decisão de partir para 
Jerusalém” (Lc 9,51). Neste ponto 
o autor começa o bloco central do 
seu evangelho, no qual anuncia o 
mistério pascal de Cristo e mostra a 
grande força, dignidade e perseve-
rança do Salvador. O tema da jorna-
da para a Cidade Santa é composto 
de maneira muito intensa. De fato, 
a certeza do Senhor era que o seu 
ministério de pregador da Palavra 
terminaria com sua entrega total: 
“Mas hoje, amanhã e depois de ama-
nhã devo prosseguir o meu caminho, 
porque não convém que um profeta 
morra fora de Jerusalém” (Lc 13,33). 
Não que a cruz fosse o anseio do Pai 
para o seu primogênito, mas era a 
consequente rejeição ao seu projeto: 
“Jerusalém, Jerusalém, que matas os 
profetas e apedrejas os que te foram 
enviados, quantas vezes quis reunir 
teus filhos como a galinha recolhe 
seus pintinhos debaixo das asas, mas 
não quisestes” (Lc 13,34).

O trajeto da região da Galileia 
para a Judeia adentra o território da 
Samaria. A dificuldade entre judeus 

e samaritanos remontava ao século 
VIII a.C. quando, por ocasião da que-
da do Reino do Norte, o império As-
sírio, depois de capturar os israelitas, 
ocupou a terra com povos de tribos 
estrangeiras (cf. 2Rs 17,24). Daí surge 
uma querela sobre o verdadeiro lugar 
de culto: o monte Garizin ou a mon-
tanha de Sião. Na perícope deste do-
mingo, a inimizade aparece, por um 
lado, dos habitantes da Samaria, pois 
eles não acolhem o Senhor – “mas os 
samaritanos não o receberam, pois 
Jesus dava a impressão de que ia a 
Jerusalém” (Lc 9,53) – e, por outro, 
na reação vingativa dos filhos do 
trovão – “vendo isso, os discípulos 
Tiago e João disseram: Senhor, que-
res que mandemos descer fogo do 
céu para destruí-los?” (Lc 9,54). Esse 
desejo lembra o episódio com Elias 
e os homens do rei Ocozias (cf. 2Rs 
1,10-12). Todavia, sobressai o coração 
misericordioso de Cristo que frente 
ao desprezo oferece a paz: “Jesus, 
porém, voltou-se e repreendeu-os” 
(Lc 9,55). 

Durante a ida para a Cidade San-
ta, três candidatos ao discipulado se 
encontraram com Jesus. O primeiro 
após sua declaração zelosa – “eu te 
seguirei para onde quer que fores” 
(Lc 9,57) – é confrontado com a 
realidade da disponibilidade e da 

humildade do Senhor – “As raposas 
têm tocas e os pássaros têm ninhos; 
mas o Filho do Homem não tem 
onde repousar a cabeça” (Lc 9,58). 
O segundo, embora tenha escutado 
do próprio Cristo o convite ao disci-
pulado, colocou uma condição, um 
obstáculo – “Deixa-me primeiro ir 
enterrar meu pai” (Lc 9,59). Esse se 
defrontou com a urgência e a serie-
dade do anúncio evangélico: “Deixa 
que os mortos enterrem os seus mor-
tos; mas tu, vai anunciar o Reino de 
Deus” (Lc 9,60). O último também 
se candidata, contudo antepõe a 
situação familiar – “Eu te seguirei, 
Senhor, mas deixa-me primeiro 
despedir-me dos meus familiares” 
(Lc 9,61). Para esse, Jesus responde 
mais uma vez com a necessidade 
da prontidão e da resolução firme 
– “Quem põe a mão no arado e olha 
para trás, não está apto para o Reino 
de Deus” (Lc 9,62). 

Parece, amiúde, bem graves as 
exigências do Senhor, mas, decerto, 
foi a vida que Ele escolheu: a ati-
tude de paz diante da recusa; a de 
pobreza face as riquezas do mundo 
e a primazia do anúncio do Reino 
no tocante a todas as outras coisas. 
No percurso para Jerusalém, Jesus 
ensinou seus discípulos não só com 
as suas palavras e os seus sinais, mas, 
sobretudo, com o modo como se 
conduzia para a morte de cruz. Uma 
sequela Christi que se identifique 
apenas com o ministério da Galileia 
está fadada a reduzir a mensagem 
soteriológica. Dirigindo-se para a 
Cidade Santa, Ele revelou a radica-
lidade, o critério e o compromisso 
característicos dos discípulos. Como 
herdeiros dos apóstolos, aprendemos 
de São Pedro: “também Cristo sofreu 
por vós, deixando-vos um exemplo 
a seguir, a fim de que sigais seus 
passos” (1Pd 2,21).

“No percurso para 
Jerusalém, Jesus ensinou 
seus discípulos não só 
com as suas palavras 
e os seus sinais, mas, 
sobretudo, com o modo 
como se conduzia para a 
morte de cruz”

NATALÍCIO
DIA 26 DE JUNHO
• Pe. Jorge Pereira Bispo
DIA 27 DE JUNHO
• Pe. Marcelo da Silva Lessa
• Diác. (P) Walter Sotero Andrade
DIA 28 DE JUNHO
• Pe. Julio Cesar Lopes de Souza
• Pe. Pedro Paulo dos Reis Mendes, SCJ
DIA 30 DE JUNHO
• Pe. Luiz Gonzaga da Silva, AA
DIA 1º DE JULHO
• Pe. Jefferson Araujo de Oliveira
• Pe. Roberto José Pinto
• Pe. Rosinaldo Paulino de Brito
• Diác. (P) Rafaelle Magaro
DIA 2 DE JULHO
• Pe. Damião Avelino de Melo

ORDENAÇÃO
DIA 27 DE JUNHO
• Pe. Fr. Antônio Mariano Moraga Fresno, OM
• Pe. Carlos Alfonso Palacio Laurirure, SJ
• Diác. Fr. Anderson Domingues de Lima, OSA
DIA 28 DE JUNHO
• Pe. Álvaro José Assunção Inácio da Silva
• Pe. André Luiz Rodrigues da Silva
• Pe. André Sampaio de Oliveira
• Pe. Ausilio Antonio Maria Chessa
• Pe. Barnabé da Cunha
• Pe. Darlan Carvalhal Hechet
• Pe. Eluir José Cervi
• Pe. Ionaldo Pereira da Silva
• Pe. Ivanelito Pereira da Silva
• Pe. Fr. Jesus Florêncio Izaguirre Roitegui, OAR
• Pe. Jorge Luiz Alves Palmeira
• Pe. José Élson Barroso Cordeiro
• Pe. Márcio Marrocos de Araújo
• Pe. Paulo Alves Romão
• Pe. Ramon Nascimento da Silva
• Pe. Rosinaldo Paulino de Brito
• Pe. Vilmar Diniz Pereira
• Pe. Walnei de Moura Antunes
DIA 29 DE JUNHO
• Dom Rafael Llano Cifuentes (ordenação episcopal)
• Mons. Jorge Aziz Abrahão
• Mons. José dos Santos Almeida
• Côn. Geraldo Barcelos de Lima
• Côn. Lúcio Antônio Veleda
• Côn. Manuel Eugênio Amorim Rosa
• Pe. Fr. Bruno de Souza Palma, OP
• Pe. Jorge Vieira da Silva
• Pe. José Raphael Pinheiro
• Pe. Levi Alves de Senna
• Pe. Lindolfo Lisboa
• Pe. Mieczyslaw Jastrzebski, MIC
DIA 30 DE JUNHO
• Pe. Emanoel Bedê Bertunes, CM
• Pe. José Maria Fernandes Machado, SJ
DIA 1º DE JULHO
• Pe. Fr. Sérgio de Souza, OFM
DIA 2 DE JULHO
• Côn. Manuel de Oliveira Manangão
• Pe. Felipe da Silva Braga
• Pe. Francisco César dos Santos
• Pe. Gabriel Sobral Filho
• Pe. Luís Corrêa Lima, SJ
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DIA 26 DE JUNHO
10h - Missa na Paróquia de São 
Conrado pelos 100 anos da primeira 
missa celebrada na igreja e 102 
anos de fundação da igreja
17h - Missa pelos 50 anos da Paró-
quia Nossa Senhora do Bonsucesso 
de Inhaúma, em Bonsucesso

DIA 27 DE JUNHO
10h - Missa em homenagem ao 
dia da padroeira, com bênção do 
novo terreno, na Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, em 
Jesuítas, Santa Cruz
19h30 - Missa em homenagem à pa-
droeira na Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, no Grajaú

DIA 28 DE JUNHO
19h30 - Missa na Capela de São 
Pedro, em Santíssimo

DIA 29 DE JUNHO
11h - Missa pelo dia do padroeiro 
na Irmandade de São Pedro, no Rio 
Comprido
20h - Missa pelo dia do padroeiro 

na Paróquia São Pedro Apóstolo, 
no Encantado

DIA 1º DE JULHO
16h - Missa de abertura do 4º 
Congresso Arquidiocesano da Mi-
sericórdia, no Santuário da Divina 
Misericórdia, em Vila Valqueire

DIA 2 DE JULHO
19h - Ordenação sacerdotal do frei 
Vitor Hugo, Agostiniano Descalço, 
na Paróquia Santo Antônio, na 
Pavuna

AGENDA DO ARCEBISPO

Esporte para a paz e o 
desenvolvimento humano

Cardeal Orani João Tempesta, O.Cist. 
Arcebispo do Rio de Janeiro

O esporte possui um grande poten-
cial de socializar indivíduos das mais 
diferentes classes, religiões, gêneros, 
entre tantas outras diferenças presentes 
na nossa sociedade. Através de uma 
partida de futebol na rua, de um jogo de 
vôlei na escola, um jogo de basquete na 
praça, pessoas se relacionam, fortalecem 
amizades, criam vínculos mesmo sem 
nunca terem se visto. A importância da 
prática esportiva em nossa sociedade 
vai além dos benefícios na saúde física 
do homem. “É possível perceber-se o 
desenvolvimento das relações socioafeti-
vas, a comunicabilidade, a sociabilidade, 
ajustando socialmente esse homem ao 
meio que vive” (Buriti, 2001, p.49).

A sociabilidade, ou seja, a troca de 
vivências, enriquece nossa vida, nos 
faz enxergar para além de nós mesmos. 
Ajudar um companheiro, desafiarmos 
nossos limites, superar obstáculos são 
alguns dos acontecimentos vivenciados 
durante a prática esportiva. Mas, infeliz-
mente, em muitos centros urbanos estas 
vivências estão cada vez mais raras, por 
diversos fatores: violência, falta de espa-
ços adequados, trabalho infantil ou na 
adolescência, como também a presença 
do mundo virtual na sociedade de hoje, 
que afasta as crianças de atividades es-
portivas para deixá-las horas em frente 
ao computador em jogos, redes sociais e 
sites de relacionamento.

O esporte pode intervir na realidade 
da sociedade ao demonstrar que, durante 
um jogo ou uma aula, todos são iguais. 
Existe a autoridade no jogo, o juiz ou o 
professor que faz cumprir as regras e, 
no restante, todos os participantes são 
iguais, ganhando aquele que souber ser 
mais habilidoso, mais inteligente, o que 
treinou com mais dedicação e não por ter 
alguma vantagem fora do jogo, tornando 
o jogo desigual. RUBIO1 comenta que na 
Europa e nos Estados Unidos o esporte 
está sendo reconhecido não só como uma 
atividade saudável para quem compete, 
mas principalmente por que o esporte 

está sendo visto como uma oportunidade 
de engajamento das pessoas na reflexão 
e na discussão sobre os valores e as rela-
ções sociais.

A atividade física e o esporte podem 
ser ferramentas importantes na educa-
ção para valores por diversos fatores, 
entre eles seu caráter lúdico e gerador 
de diferentes experiências, o caráter 
de superação e cooperação, a intera-
ção interpessoal que estes promovem 
e também pela presença constante de 
conflitos. É a partir, principalmente, 
destes conflitos que podemos introduzir 
noções de valores positivos, consideran-
do que o desporto pode também, se não 
bem orientado, desencadear valores não 
desejáveis, como agressividade, exclusão, 
desprezo, obsessão pela vitória etc.

A prática esportiva é uma ótima fer-
ramenta no combate à ociosidade, em 
reforçar a autoestima, na manutenção 
de uma vida saudável, no combate ao 
surgimento de doenças, no controle 
do peso, na busca de objetivos e como 
estímulo ao contato com outras pessoas, 
estimulando o coletivismo. Atividades 
físicas são indispensáveis para uma vida 
saudável, e na adolescência não pode ser 
diferente, pois é uma fase em que acon-

tecem grandes mudanças físicas e 
psicológicas.

Cada esporte possui suas par-
ticularidades, que envolvem as 
pessoas e as fazem optar por qual 
praticar. Os esportes influenciam no 
desenvolvimento saudável dessas e 
as distanciam da mentalidade dis-
torcida que hoje se prega no mundo, 
e ainda faz com que as pessoas se 
afastem da criminalidade que está 
presente em todos os locais de for-
ma bastante organizada e sedutora.

Sabemos que estamos a alguns 
dias para o início do maior evento 
mundial dos esportes, que são os 
Jogos Olímpicos. Para isso, tivemos um 
congresso chamado “100 dias de paz”. O 
congresso “100 dias de paz, esporte para 
o desenvolvimento humano” foi promo-
vido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro 
em parceria com o Comitê Rio2016 e ins-
tituições de caridade alemãs. O evento 
aconteceu no dia 23 de junho, de manhã 
e à tarde, no Museu do Amanhã. O obje-
tivo foi estudar uma forma de fazer com 
que os mais excluídos do processo de 
construção dos Jogos Olímpicos estejam 
no centro das questões.

Tivemos presença na abertura do 
congresso. Assim, estiveram presentes 
também o presidente da Rio2016, Car-
los Nuzman, um dos embaixadores do 
Comitê Olímpico Internacional (COI), 
Mário Pescanti, o presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional, Philip Cra-
ven, o ministro do Esporte, Leonardo 
Picciani, e o prefeito da cidade do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes. Para este en-
contro, os fios condutores foram temas 
como: paz, segurança, sustentabilidade, 
performance e esperança.

Sobre o esporte, no dia 7 de junho de 
2014, o Santo Padre, o Papa Francisco, 
destacou que o esporte deve permane-
cer um jogo. “Somente se permanece 
um jogo faz bem ao corpo e ao espírito. 
Como vocês são esportistas, convido-os 
não só a jogar, como vocês já fazem, mas 

também a procurarem o bem, na Igreja e 
na sociedade, sem medo, com coragem 
e entusiasmo, a se envolverem com os 
outros e com Deus, e darem o melhor de 
si, oferecendo suas vidas por aquilo que 
realmente vale e que dura para sempre”. 
O Papa Francisco convidou todos os es-
portistas a aprenderem o acolhimento: 
“Acolhe-se todo atleta que deseja fazer 
parte, acolhendo uns aos outros, com 
simplicidade e simpatia. Peço a todos 
os dirigentes e treinadores para serem, 
acima de tudo, pessoas acolhedoras, 
capazes de manter a porta aberta para 
oferecer a cada um, sobretudo aos 
desfavorecidos, a oportunidade de se 
expressar”.

O apanágio da paz é a acolhida. Va-
mos fazer da nossa cidade a promotora 
da paz e a testemunha da convivência 
pacífica, respeitando as liberdades indi-
viduais, o direito de ir e de vir, e, acima de 
tudo, a convivência tranquila, pacífica, 
e vamos, em grande e bom tom, dizer 
um sonoro “não” a todas as expressões 
de violência que geram morte e desa-
gregação. Nossa cidade, agora capital 
olímpica, precisa testemunhar e viver da 
paz e em paz.

1 RUBIO, Katia. O imaginário esportivo 
contemporâneo: o atleta e o mito do herói. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.

“O esporte pode intervir 
na realidade da sociedade 
ao demonstrar que, 
durante um jogo ou uma 
aula, todos são iguais. 
Existe a autoridade no 
jogo, o juiz ou o professor 
que faz cumprir as regras 
e, no restante, todos os 
participantes são iguais”
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Faça a sua contribuição por débito automático e concorra a uma 
viagem  com acompanhante para Gramado (RS) e ganhe 
também uma câmera para registrar esse momento.
Se você já contribui por débito automático,  aumente o valor da 
sua contribuição e concorra.
Para concorrer, ligue para a nossa Central de Relacionamento 
(21)3231-3560 e tenha mais informações.

Oferecimento
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A 14ª edição do “Arraiá do Seminário de 
São José”, no Rio Comprido, aconteceu no dia 
11 de junho e reuniu cerca de três mil pessoas, 
vindas de diversas regiões do Rio de Janeiro. 
A festa é organizada pela equipe de eventos 
do seminário e tem como principal objetivo 
arrecadar fundos para a instituição. 

De acordo com o vice-reitor do seminário, 
padre Thiago Humelino, o seminário recebe 
diversas doações para que a festa possa ser 
realizada.

“Recebemos muita ajuda para que a festa 
junina aconteça. Neste ano, contamos com 
a colaboração da Paróquia São Joaquim, no 
Estácio, que nos doou caldos. A Paróquia São 
Pedro Apóstolo, em Guaratiba, contribuiu 
com tapiocas e o grupo vocacional feminino 
com massas para pastel, além das Obras Voca-
cionais Sacerdotais que sempre nos ajudam”.

Ainda segundo ele, cada comunidade 
(grupos formados pelos seminaristas para 
convivência diária) é responsável pela or-
namentação das barracas de brincadeiras, e 
há uma motivação: a melhor barraca ganha 
um prêmio.

“Neste ano, estamos pensando em realizar 
um passeio com o grupo vencedor. Sempre 
abordam um tema da atualidade: tivemos 
a barraca ‘O Retorno de Jedi’, da série ‘Star 
Wars’; temas bem conhecidos, como ‘O Cir-
co’ e outros inusitados, como ‘A Visita dos 
Extraterrestres à Varginha’. A música ficou 
por conta da banda do seminário que animou 
a festa, além da tradicional quadrilha de 
Santa Rita, em Campo Grande, que sempre 
marca presença em nossa festa. Para encerrar, 
realizamos uma quadrilha, a quadrilha do se-
minário, na qual todos participam: famílias, 
padres, seminaristas, as irmãs”, completou o 
vice-reitor.

O momento ápice do evento é a bênção da 
fogueira, presidida pelo Cardeal Orani João 
Tempesta. Padre Thiago Humelino destacou 
que esse é o momento de bendizer, louvar e 
agradecer a Deus.

“Uma boa festa junina deve ter uma fo-
gueira. Esse é um símbolo marcante, por isso 
reservamos a bênção da fogueira para o car-
deal. Nesse momento, agradecemos a Deus 
pelos dons, pela festa que é um presente, um 
momento de convivência. A bênção do fogo 
lembra a Luz de Cristo. Pedimos para que a 
luz que brilha na fogueira possa brilhar na 
nossa vida que é feita de momentos. Jesus 
tinha os momentos de convivência, pregação, 
trabalho. Em todos os momentos, precisamos 
bendizer, louvar e agradecer ao Pai, imitando 
a Cristo”, finalizou.

SURGIMENTO
A festa junina do Seminário Arquidio-

cesano de São José começou internamente, 
somente para os formadores e seminaristas, 
no ano de 2002, quando as irmãs do Instituto 
do Bom Conselho faziam diversos doces para 
comemorar a data.

Devido às necessidades financeiras, 
surgiu a ideia de fazer com que a festa fosse 
para todos. Ao mesmo tempo, viu-se a pre-
ocupação em preservar o ambiente familiar 
e de confiança. Por conta disso, até hoje, as 
entradas são vendidas. Dessa forma, é possí-
vel controlar os convites que dão direito aos 
tradicionais doces preparados pelas irmãs.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

Arraiá de São José: a festa da família
FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA

Dom Orani, os bispos e a equipe de formadores do seminário 

Todos se divertiram no Arraiá de São José

A banda do seminário que animou a festa

Padre Thiago: “A bênção do fogo lembra a Luz de Cristo”

Dom Orani e os personagens da série ‘Star Wars’

O arraiá reuniu pessoas de diversas regiões do Rio

Participantes reunidos ao redor da fogueira

Dom Orani abênçõa a fogueira
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Curso
O Centro Dom Vi-

tal promoverá o curso 
“Módulo 2 – Aprofun-
damentos na subjetivi-
dade no Fausto de Goe-
the e Fernando Pessoa” 
no dia 28 de junho, das 
18h às 20h. O curso 
será ministrado pelo 
professor da Universi-
dade Tecnológica Fe-
deral do Paraná, doutor 
em Letras pela PUC-Rio 
e mestre em Histó-
ria Social da Cultura 
pela PUC-Rio Rodrigo 
Alexandre de Carvalho 
Xavier. O investimento 
é de R$ 20. Inscrições 
pelo e-mail: comunica-
cao@centrodomvital.
com.br. O Centro Dom Vital fica na Rua Araújo Porto Alegre, 70, sala 111, 
no Centro. Mais detalhes pelo telefone: 2516-2046.

São Pedro
A Paróquia São Pedro Após-

tolo, no Encantado, festejará seu 
padroeiro com tríduo preparatório 
nos dias 26 de junho, às 18h, e 27 
e 28 de junho, às 19h30. No dia 
dedicado ao santo, 29 de junho, 
haverá Alvorada, às 5h30. As 
missas ocorrerão às 6h, 7h30, 9h, 
10h30, 12h, 13h30, 15h, 18h e 20h, 
que será presidida pelo Cardeal 
Orani João Tempesta. Após as celebrações, terá bênçãos das chaves 
e objetos de devoção. A procissão pelas ruas do bairro acontecerá 
no dia 3 de julho, às 16h. Ocorrerão missas às 8h, 10h e 18h. Haverá 
quermesse durante as festividades. A igreja fica na Rua General 
Clarindo, 632. Informações: 2594-1396.

Arraiá
• A Paróquia Santa Teresinha do Menino 

Jesus, em Botafogo, realizará festa junina 
no dia 26 de junho, a partir das 12h. A festa 
terá início com almoço repleto de comidas 
típicas, música ao vivo, quadrilha e muitas 
brincadeiras. A igreja fica na Avenida Lauro 
Sodré, 83. Mais informações pelo telefone: 
2295-5197.

• Na Paró-
quia Nossa 
Senhora das 
Dores, no Rio 
C o m p r i d o , 
acontecerá 
“Festa Juli-
na” nos dias 
2, 3, 9 e 10 de 
julho, a par-
tir das 18h. 
Terá comida 
típica, qua-
drilha e mui-
ta diversão. 

Nos dias 3 e 10 de julho, haverá almoço 
dominical. A igreja fica na Avenida Paulo 
de Frontim, 500. Mais informações pelo 
telefone: 2273-5143.

• A  P a r ó -
quia Nos-
sa Senho-
ra da Di-
vina Pro-
vidência e 
o Colégio 
Divina, no 
Jardim Bo-
tânico, promoverão o “Arraial do Divina” no 
dia 2 de julho, das 14h às 22h. A renda da 
festa será em prol da Casa de Betânia e do 
Lar dos Idosos, obra social da paróquia. A 
entrada custa R$ 5. O endereço é Rua Lopes 
Quintas, 274. Mais informações pelo telefo-
ne: 2294-5648. 

2º PJAC
A 

Comunidade 
Magnificat 
realizará o 
segundo retiro 
para Jovens, 
“Projeto 
Jovens à 
Caminho 
(PJAC)” na 
Paróquia 
São Mateus, 
em Oswaldo 
Cruz, no dia 2 
de julho, das 
8h às 18h30. 
Com o tema: 
“Não vos 
conformeis 
com este 
mundo (Rm 
12,2)”, o retiro terá oração, louvor, animação, palestra, 
adoração e missa. As inscrições, no valor de R$ 10, podem 
ser realizadas na paróquia. A igreja fica na Rua Pinto de 
Campos, 57. Mais detalhes pelos telefones 3044-7217, 
com Angela, ou 99509-7051, com Conceição.

Semana
A  P a r ó -

quia  Nossa 
Senhora do 
R o s á r i o  d e 
Pompeia, em 
R i c a r d o  d e 
Albuquerque, 
p r o m o v e r á 
“Semana de 
combate as 
drogas” de 26 
de junho a 1º de julho, às 19h, na Rua Toscana, 118. Haverá 
missa, palestra, terço comunitário, grupo de oração e mis-
são. Mais informações pelo telefone: 2452-4093.
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Durante todo o dia 13 de 
junho, milhares de devotos 
lotaram as missas no Convento 
Santo Antônio, no Largo da 
Carioca, para homenagear um 
dos santos mais populares do 
mundo. A trezena preparató-
ria, iniciada no dia 31 de maio, 
contemplou uma frase do Papa 
Francisco: “Deus não se cansa 
de perdoar”.

A riqueza artística da his-
tórica igreja do convento inse-
rida no coração do centro do 
Rio, recentemente restaurada, 
emocionou os devotos que fo-
ram agradecer ou pedir novas 
graças. 

“É o terceiro ano que venho 
para agradecer e, ainda assim, 
acho que é pouco, porque 

Santo Antônio sempre atende 
aos meus pedidos”, disse Nilda 
Silva Soares, que foi à igreja 
para agradecer, afirmando que 
procura seguir e repassar aos 
filhos e netos os ensinamentos 
do padroeiro.

Os devotos também apro-
veitaram para participar do 
Sacramento da Confissão, dos 
momentos de oração com as-
persão de água benta, da parti-
lha e recepção do pão de Santo 
Antônio e saborear os pratos 
típicos do mês junino. 

A missa do meio-dia foi 
presidida pelo arcebispo do Rio, 
Cardeal Orani João Tempesta, 
que destacou a vida do padro-
eiro como autêntico discípulo 
missionário de Jesus Cristo.

“Santo Antônio é modelo de 
vida cristã. Ele aponta que Jesus 
Cristo é o único caminho para 
transformar a sociedade, para 
tornar o mundo melhor. Assim 
como Santo Antônio, precisa-
mos ter a mesma disposição: 
seguir o Cristo, com todas as 
suas consequências”.

O guardião do convento, 
frei Estêvão Ottenbreit, que 
também participou da missa, 
destacou que “Santo Antônio, 
por sua proximidade, é estima-
do e querido por todo o povo 
cristão no mundo inteiro”. O 
outro concelebrante foi o reitor 
da igreja, frei José Pereira.

LARISSA HADDOCK LOBO
larissa@testemunhodefe.com.br

Festa para Santo Antônio no Centro
FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA

Frei José Pereira, reitor da Igreja, Dom Orani e frei Estevão Ottenbreit, guardião do convento

Convento Santo Antônio, no Largo da Carioca
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De acordo com a respon-
sável pela comunicação dos 
cursos desenvolvidos da ISCR, 
Michelle Figueiredo Neves, 
o curso de férias veio con-
tribuir com a formação dos 
leigos, “não só no que tange a 
atuação deles nas atividades 
realizadas nas comunidades 
eclesia is,  mas no próprio 
desenvolvimento humano, so-
cial e espiritual de cada um de 
seus alunos. O que é melhor, 
em local próximo às suas re-
sidências, em curto espaço de 
tempo, baixíssimo custo e em 
dois turnos, atraindo desta 
forma um grande número de 
interessados”.

“Outro aspecto impor-
tante”, acrescentou Michele, 
“marca igualmente o dife-
rencial do projeto: as aulas 
ministradas pelos seminaris-
tas revelam ao povo de Deus 
a excelência da formação 
dos futuros dos sacerdotes 
da arquidiocese, que através 
do curso também conhecem 
mais profundamente as di-
versas realidades da nossa 
Igreja”.

VOLUNTARIADO
O Curso de Férias, que 

acontece há mais de dois 
anos e está na quinta edição, 
começou a partir da iniciativa 
dos próprios seminaristas que 

queriam, durante as férias 
do seminário, passar o que 
aprendiam de filosofia e teo-
logia para os leigos.

O primeiro curso foi mi-
nistrado em 2014 e, por ter 
ocorrido no mês de julho, foi 
chamado de “Curso de Inver-
no”. Por pedidos insistentes 
dos cursistas, naquele mesmo 
ano foi realizado, em dezem-
bro, um novo curso, chamado 
de “Curso de Verão”. Desde 
então, ele é realizado duas 
vezes ao ano.

O seminar ista Wagner 
Augusto dos Santos, respon-
sável por esta edição, explicou 
que o curso é uma atividade 
voluntária, e as aulas são 
ministradas por seminaristas 
que estão cursando a partir 
do terceiro ano de filosofia 
ou teologia. “Percebo que os 
cristãos, hoje, sofrem per-
seguições nas universidades 
ou na internet. Muitas vezes, 
eles têm dúvidas sobre a fé, e 
não são capacitados para se 
defenderem. Por isso a neces-
sidade do conhecimento da fé. 
Também é uma oportunidade 
de tirar dúvidas e aprender 
coisas novas. Serão ministra-
das disciplinas que nem todos 
os fiéis têm a oportunidade de 
ouvir. São matérias na área 
filosófica e acontecimentos da 
história da Igreja”, comentou.

A professora do ISCR Ma-
ria de Lourdes Lima contou 
que o instituto recebeu com 
grande satisfação a iniciativa 
desde o primeiro momento.

“Entendemos que o curso 
se encontra dentro das f i-
nalidades formativas para o 
qual foi criado. É motivo de 
alegria e fundada esperança 
ver o interesse e o empenho 
dos futuros sacerdotes no 
aprofundamento da fé e de 
uma sadia visão de mundo”, 
pontuou.

VICARIATOS
Pela primeira vez, o curso 

será descentralizado e aconte-
cerá nos vicariatos, com sede 
em paróquias, com a finalida-
de de facilitar a participação.

“Percebemos que muitas 
pessoas não conseguiam fazer 
o curso por causa da distân-
cia e dos horários das aulas. 
Achamos por bem realizar nos 
vicariatos, começando pelos 
mais distantes do seminário, 
para que houvesse uma maior 
participação”, explicou.

Segundo o seminarista 
José Alixandre da Silva, que 
ministrará as matérias histó-
ria da Igreja na Idade Média 
e história da Igreja Primitiva 
no Vicariato Oeste, as pessoas 
estão muito animadas para o 
curso. Ele ressaltou a relevân-

cia de levar o conhecimento 
que aprendem no seminário 
aos leigos.

“Faz parte da missão de 
Cristo ensinar, catequizar e 
levar a verdade às pessoas. 
Tem sido uma experiência 
boa dar aula, e é uma oportu-
nidade para as pessoas terem 
acessível esse tipo de estudo. 
Os leigos vêm com sede de 
conhecimento”, observou.

Para o seminarista Robson 
Atallah Lima, que ministrará 
aulas de história da Igreja 
Primitiva e introdução ao 
pensamento de Santo Agos-
tinho no Vicariato Jacarepa-
guá, a convivência que terão 
com a comunidade também é 
importante.

“O padre e a comunidade 
estão muito animados. A ex-
periência vai ser boa, e vamos 
ter uma convivência com a 
comunidade. O pároco nos 
disponibilizou cinco salas. 
Portanto, poderemos receber 
até 40 pessoas”, contou.

SERVIÇO
As inscrições podem ser 

feitas através do blog iscrar-
qurio.wordpress.com ou pelo 
telefone (21) 2292-3132 – ra-
mal 380 (das 14h às 17h).

LUIS PEDRO RODRIGUES
luispedro@testemunhodefe.com.br

Curso de férias para leigos nos vicariatos

As disciplinas do Curso de Férias serão ministradas pelos seminaristas do Seminário Arquidiocesano de São José

CARLOS EBANO COSTA

O Seminário 
Arquidiocesano de São 
José, em parceria com 
o Instituto Superior 
de Ciências Religiosas 
(ISCR), promoverá, 
de 4 a 8 de julho, 
em três vicariatos o 
Curso de Férias de 
Filosofia e Teologia 
para leigos. Serão 25 
matérias, ministradas 
por 17 seminaristas, 
organizadas em dois 
horários: à tarde, de 
14h30 às 17h, e à noite, 
de 19h às 21h30.
O curso será 
realizado no Vicariato 
Jacarepaguá (Paróquia 
Imaculado Conceição, 
no Recreio), Vicariato 
Leopoldina (Paróquia 
São Lourenço, em 
Bangu) e no Vicariato 
Oeste (Paróquia São 
Geraldo, em Olaria).
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O Museu do Ama-
nhã, um dos legados 
das Olimpíadas Rio 
2016, sediou, no dia 

23 de junho, a “Conferência 
100 Dias de Paz”. O evento, 
promovido pela Arquidiocese 
do Rio, em parceria com o 
Comitê Rio 2016 e instituições 
católicas alemãs, teve como 
objetivo proporcionar uma 
reflexão sobre o potencial do 
esporte para a promoção da paz 
e entendimento entre os povos. 
Além disso, o congresso tratou 
do compromisso sobre o legado 
a ser deixado pelos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016 
para a cidade-sede.

Ao longo do dia, foram deba-
tidos pontos fundamentais para 
que o legado social se concretize 
e o Rio possa ser exemplo para 
eventos futuros. Para isso, foi 
gerado um documento de in-
tenções, que será enviado aos 
órgãos responsáveis e ao Comitê 
Olímpico Internacional (COI).

“A carta é um registro e mar-
co desse diálogo, e busca fazer 
com que as próximas edições 
dos Jogos, fora do Brasil ou 
aqui em nosso território, sejam 
pensadas com mais atenção, 
colocando as pessoas no centro 
das questões”, frisou o represen-
tante da Arquidiocese do Rio 
para o Esporte no Ano Olímpico 

e coordenador do projeto Rio 
Se Move, padre Leandro Lenin.

Experiências concretas de 
projetos sociais integrados para 
melhoria da vida nas gran-
des cidades, impacto social de 
grandes eventos esportivos, 
potencial da prática esportiva 
em transmitir valores e desen-
volvimento de redes de propa-
gação de valores em sociedade, 
tendo o esporte como principal 
ferramenta de trabalho, foram 
os pontos que nortearam os 
debates. Para isso, três me-
sas foram formadas: “Impacto 
social”, “Treinando pessoas” 
e “Conectando pessoas”. Em 
cada uma delas, representantes 
de diferentes dimensões do 
assunto falaram sobre projetos 
e inciativas, o que já deu certo e 
o que ainda pode ser feito para 
melhorar o legado social dos 
Jogos. Para mostrar essas incia-
tivas de forma concreta, houve 
um momento com testemunhos 
e um coral com pessoas em si-
tuação de rua, antes da abertura 
das mesas.

“O esporte é um instru-
mento de desenvolvimento 
econômico, humano, social, de 
promoção da paz e também uma 
ferramenta de evangelização 
que a nossa Igreja precisa apro-
veitar no seu pleno potencial. É 
um fenômeno social relevante, 

importante, que deve servir 
também para reforçar a espiri-
tualidade das pessoas”, afirmou 
o professor de Direito Esportivo 
da Fundação Getúlio Vargas, 
Pedro Trengrouse, membro do 
Conselho da Associação Cul-
tural da Arquidiocese do Rio e 
Cavalheiro da Ordem do Santo 
Sepulcro.

Na abertura, estiveram pre-
sentes o arcebispo do Rio de 
Janeiro, Cardeal Orani João 
Tempesta, o presidente do Co-
mitê Organizador Rio 2016, 
Carlos Arthur Nuzman, o pre-
sidente do Comitê Paralímpico 
Brasileiro, Andrew Parsons, 
um membro do COI, Mario 
Pescante, o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, e o ministro dos 
Esportes, Leonardo Picciani. 
Padre Leandro Lenin e Pedro 
Trengrouse fizeram a mediação 
das palestras.

“Nossa intenção foi dar a 
todos os presentes a dimensão 
dos contrastes que vivemos, 
mas de uma forma muito posi-
tiva, fazendo com que as várias 
autoridades da sociedade civil, 
ao se encontrarem, tivessem 
a oportunidade de dialogar e 
testemunhar juntos aquilo que 
é bom, mas também os desa-
fios da construção dos grandes 
jogos”, explicou padre Leandro 
Lenin.

BÊNÇÃO APOSTÓLICA
Por ocasião da realização da 

conferência, o Papa Francisco, 
por intermédio do secretário de 
estado, Cardeal Pietro Parolin, 
enviou uma mensagem a Dom 
Orani, na qual parabeniza o 
cardeal pela inciativa e concede 
bênção apostólica.

“Sua Santidade, o Papa 
Francisco, informado sobre a 
realização do ‘Congresso In-
ternacional 100 dias de Paz: o 
Esporte e o Desenvolvimento 
Humano’, organizado pela 
Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, envia cordial 
saudação aos organizadores e 
participantes, juntamente com 
uma palavra de incentivo, a fim 
de que esta jornada de refle-
xões, que une representantes 
da Igreja, do Comitê Olímpico 
Internacional, da sociedade 
civil e do governo brasileiro, 
ajude a confirmar a atividade 
esportiva como um exercício 
da prática da virtude, que fo-
menta o crescimento integral 
dos seres humanos e colabora 
com o desenvolvimento das co-
munidades. Na certeza de que o 
esporte possui uma linguagem 
universal, que aproxima os po-
vos e pode contribuir com a cul-
tura do encontro para superar 
os conflitos”, disse o secretário 
no documento.

DIGNIDADE PELA ARTE
A conferência foi aberta com 

a apresentação de um coral for-
mado por cerca de 40 pessoas 
em situação de rua que frequen-
tam a Catedral Metropolitana, 
onde recebem café da manhã 
semanalmente há 30 anos. 
Formado por pessoas assistidas 
pela Pastoral da Caridade Social, 
é um dos 12 corais que integram 
o projeto “With One Voice”, 
coordenado no Rio por Ricardo 
Franco de Vasconcellos.

A inciativa é um legado 
das Olimpíadas de 2012, de 
Londres, quando artistas que 
viveram nas ruas durante um 
período de suas vidas fizeram 
uma performance musical no 
Royal Opera House, na cidade-
-sede. Esta ação se repetirá no 
Rio, em 2016, com apresenta-
ções de 18 a 25 de julho, além 
dessa primeira feita no Museu 
do Amanhã.

“Serão ocupações no Mu-
seu do Amanhã, na Biblioteca 
Parque, nos Arcos da Lapa, na 
Cinelândia e no Museu de Arte 
Moderna. Queremos dar visi-
bilidade para esse trabalho que 
é desenvolvido desde 2013 aqui 
no Rio”, explicou o coordenador.

Os instrumentos utilizados 
na apresentação foram confec-
cionados pelos próprios artistas 
com materiais reciclados.

Por Jogos mais humanos

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA

O evento teve como objetivo proporcionar uma reflexão sobre o potencial do esporte para a promoção da paz e entendimento entre os povos
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Ricardo Vasconcellos ex-
plicou que o principal objetivo 
desse trabalho é criar pontes de 
acesso ao coração dessas pes-
soas. “Elas carregam marcas de 
tanta dor. Poder oferecer a elas 
um momento de alegria é óti-
mo. Afinal, quem não gosta de 
cantar? Faz bem para o coração 
e é um alento para a alma. Que-
remos construir uma relação de 
amizade com elas e ajudar na 
descoberta de novos caminhos”, 
pontuou, explicando que du-
rante as apresentações de julho 
estarão presentes organizações 
do Japão, dos EUA, da Austrália, 
de Portugal e do Reino Unido, 
com as quais se pretende criar 
parcerias para dar continuidade 
à ação.

RIO SE MOVE
Antes do início dos deba-

tes, participantes dos projetos 
sociais da campanha “Rio se 
Move”, da arquidiocese, deram 
seus depoimentos. Uma dessas 
pessoas foi Maria da Penha 
Macena, que resiste às remoções 
iniciadas na Vila Autódromo 
em 2014.

Ela teve a casa demolida 
no dia 8 de março deste ano, 
por causa de um decreto que 
garante os interesses públicos 
em detrimento dos privados. 
No entanto, devido à resistência 
da população local, a prefeitura 
aceitou urbanizar a área e cons-
truir uma casa nova para cada 
uma das 20 famílias que ainda 
residem no lugar e que tiveram 
suas casas demolidas.

“Tínhamos concessão de uso 
e, mesmo com os Jogos, poderí-
amos ficar aqui. Então eu lutei 
o tempo todo pelo meu direito. 
O lado ruim é que eu não vou 
ter a minha casa do jeito que eu 
construí, mas o lado bom foi que 
eu consegui ficar no meu local 
e tive meu direito respeitado, 
coisa que todo cidadão deveria 
ter”, disse ela, que quando teve 

a casa demolida, foi 
acolhida, com sua 
família, na Capela 
São José Operário, 
na Vila Autódromo, 
da Paróquia Nossa 
Senhora da Saúde.

IMPACTO SOCIAL
O impacto so-

cial que os grandes 
eventos esportivos 
têm sobre a popula-
ção das cidades foi 
tema da primeira 
mesa, composta por 
Pedro Trengrouse, 
pelo presidente do 
Comitê Brasileiro 
Pierre de Coubertin 
e professor titular 
e coordenador do 
Grupo de Pesquisa 
em Estudos Olím-
picos da PUC-RS, 
Nelson Todt, pelo presidente da 
Empresa Olímpica Municipal 
(EOM), Joaquim Monteiro, e 
pelo professor da Uerj e um 
dos autores do livro “Futuro 
dos Megaeventos Esportivos”, 
Cristiano Belém.

Nelson Todt explicou que a 
finalidade do Comitê Brasileiro 
Pierre de Coubertin é tornar 
conhecida a história do francês 
(Coubertin), que foi o criador 
das Olimpíadas modernas.

“Só na abertura, mais de 4 
bilhões de pessoas ficam na 
frente da televisão para assistir 
a um evento criado por esse ho-
mem. Mas por que elas fazem 
isso? Porque essas cerimônias 
estão revestidas de simbolis-
mos, mensagens que ele ideali-
zou quando criou o movimento 
olímpico. E essas mensagens 
falam de paz, de fé, de respeito 
às diferenças”, afirmou.

Ele falou sobre a criação do 
Comitê Olímpico, em 1894, em 
um período em que a Primeira 
Guerra Mundial já era quase uma 
realidade na Europa. Segundo 

Nelson, “era necessário criar um 
movimento que pudesse ajudar 
no entendimento desses povos e 
nações”, e foi assim que surgiram 
as Olimpíadas. Até hoje o evento 
promove a Trégua Olímpica, 
uma tradição dos Jogos da an-
tiguidade que foi retomada na 
década de 90 e prevê uma trégua 
em conflitos que possam estar 
acontecendo dentro de países 
membros da ONU durante o 
período dos Jogos.

O pesquisador afirmou que 
além de um legado tangível, há 
o legado intangível dos Jogos 
Olímpicos.

“O legado tangível é facil-
mente inidentificável – está-
dios, ginásios, obras do metrô, 
BRT –, mas o intangível é com-
posto por coisas não quantifi-
cáveis porque são subjetivas. 
Neste, encontramos a parte cul-
tural, educacional, a mensagem 
de paz. Não quantificamos, mas 
não quer dizer que não exista”, 
explicou. “E esse congresso 
aqui hoje é parte da construção 
desse legado”, frisou.

TRANSMISSÃO DE VALORES
“A pessoa só pode ser trans-

formada de uma maneira inte-
gral: ela vai ter que trabalhar 
a parte física, a parte técnica, 
o comportamento e também a 
parte espiritual, que passa a ser 
fundamental”, afirmou Talmo 
Oliveira, campeão olímpico de 
vôlei em Barcelona (1992) e ex-
-treinador de vôlei do Sesi-SP. 
Ele foi um dos integrantes da 
segunda mesa de debates, for-
mada também pelo ex-jogador 
da Seleção Brasileira de Vôlei e 
coach do Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB), Antônio Moreno, 
pelo treinador de basquete da 
Seleção Brasileira e do Flamengo 
e atual campeão da Liga Nacio-
nal de Basquete, José Neto, e 
pelo treinador de levantamento 
de peso da Marinha, tenente 
Aveiro.

Os quatro convidados, co-
nhecidos por treinarem muito 
bem seus atletas, de maneira 
integral, versaram sobre os 
meios de transmissão de valores 
através do esporte. Talmo expli-
cou que o mais importante a se 
ter em mente ao treinar atletas 
e pessoas é que o exemplo é o 
principal. “As minhas atitudes, 
o meu comportamento, não 
podem jamais ser contrários 
ao que eu falo. O que eu falo 
é o que eu vivo, e isso passa de 
forma verdadeira paras as pes-
soas com as quais eu convivo”, 
afirmou. Ele disse também que 
o trabalho em equipe pressupõe 
alguns valores, como respeito 
às diferenças e aos limites do 
outro, que devem ser passados 
a esses atletas.

CONECTANDO PESSOAS
No último painel, repre-

sentantes de ONGs e projetos 
sociais falaram sobre formas 
de se criar redes globais para a 
promoção de valores, utilizan-
do o esporte como ferramenta 
de transformação social. For-
maram a mesa o membro do 

Conselho de Representantes da 
Rede do Esporte para Mudança 
Social (Rems), Gabriel Mayr, e 
os representantes da Compa-
nhia Alemã para Cooperação 
Internacional (GIZ), Steffen 
Muenzs, da Adveniat, Stephan 
Jentgens, e do Projeto Transfor-
ma, Vanderson Berbat.

“A realização de uma confe-
rência para debater o potencial 
do esporte como promotor da 
paz no mundo por meio de 
seus valores é extremamente 
importante e contribui para 
consolidar o entendimento 
de que o esporte é um fator de 
transformação poderoso”, des-
tacou Gabriel Mayr. Ele afirmou 
que a atuação em rede, como 
é o caso da Rems, que articula 
77 organizações, colabora para 
a criação, ampliação e quali-
ficação das políticas públicas 
voltadas ao esporte.

MEDALHA DOS VALORES
Ao final, houve a premiação 

de entidades e projetos que pro-
movem atividades relacionadas 
ao legado de paz e desenvolvi-
mento social dos Jogos com me-
dalhas denominadas “Medalha 
dos Valores”.

“O prêmio foi criado para 
esse congresso dentro do grande 
projeto ‘Rio se Move’. Portanto, 
todos aqueles que se movimen-
tam por uma grande causa são 
pessoas que merecem. Claro 
que é um prêmio dado pelas 
mãos humanas, simbólico, mas 
ele fala de algo que é divino: 
caridade, solidariedade, fra-
ternidade”, destacou o padre 
Leandro Lenin.

ENCERRAMENTO
Ao final do evento, houve 

uma apresentação musical com 
a cantora Olivia Ferreira e a 
bateria da G.R.E.S. Mangueira.

NATHALIA CARDOSO
nathaliacardoso@testemunhodefe.com.br

COLABORAÇÃO: LARISA HADDOCK LOBO, 
LUIS PEDRO RODRIGUES, PRISCILA XAVIERApresentação do coral com pessoas em situação de rua que frequentam a Catedral Metropolitana

Foi gerado no evento um documento de intenções, que será enviado aos órgãos responsáveis e ao Comitê Olímpico Internacional
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O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) escolheu a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro 
para organizar o Centro Inter-
-Religioso da Vila Olímpica, 
onde mais de 10 mil atletas se 
hospedarão durante as Olim-
píadas. Os representantes das 
religiões que permanecerão 
no local – cristã, muçulmana, 
judaica, budista e hinduísta 
– foram recepcionados pelo 
presidente do Comitê Olím-
pico Brasileiro, Carlos Arthur 
Nuzman, e pelo Cardeal Orani 
João Tempesta no dia 23 de 
junho, na sede da comissão, na 
Cidade Nova.

O coordenador do Centro 
Inter-Religioso, padre Leandro 
Lenin, representante da Arqui-
diocese do Rio para o Esporte 
no Ano Olímpico, destacou que 
essa foi uma oportunidade de 
incentivar a cultura do diálogo 
e da paz. 

“O centro nos ajuda a fazer 
com que a cultura do diálogo e 
da paz também se estenda aos 
atletas. Ao mesmo tempo, os 
atletas que mais precisarem 
dessa ajuda podem encontrar 
conosco uma acolhida presen-
cial”, ressaltou.

O sacerdote contou ainda 
que será distribuída a esses re-
presentantes uma cartilha que 
aborda o conceito de lar, com 
diretrizes a serem seguidas por 
esses representantes, denomi-
nada “Cartilha do capelão”. Ele 
apresentou a planta do local 
na Vila Olímpica, onde haverá 

uma sala para cada religião, e 
destacou que esse não será um 
momento para converter os 
atletas à determinada fé, mas 
sim para dar apoio espiritual 
quando precisarem.

“Os Jogos transmitem aos 
atletas o conceito de lar quando 
os acolhe numa vila, que é como 

uma comunidade. Por isso, de-
manda muitos serviços, como 
alimentação e entretenimento, 
mas também o serviço religioso, 
como parte da integralidade 
do ser humano. Estaremos lá a 
serviço. Não é lugar para proseli-
tismo, para catequizar, mas sim 
para apoiar”, completou.

O presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro, Carlos 
Arthur Nuzman, revelou que 
o Centro Inter-Religioso é um 
dos pontos mais importantes 
do evento. 

“Ter uma área ecumênica 
para oferecer um conforto 
religioso a todos os atletas 
e dirigentes que estarão nos 
Jogos Olímpicos e Paralimpi-
cos é fundamental para nós”, 
afirmou.

Para o Cardeal Dom Orani 
João Tempesta, o encontro foi 
uma oportunidade de demons-
trar que, além de precisarem 
ser bem acolhidas, as pessoas 
também têm a necessidade de 
transcendência.

“Esse encontro demonstra 
que as religiões estão unidas, 
respeitando a diversidade. É 
uma oportunidade das várias 
nações e povos estarem juntos 
dentro dos Jogos Olímpicos, 
mostrando que é possível con-
viver na fraternidade”, pon-
tuou.

JÉSSICA PINHEIRO 
PRISCILA XAVIER

jessica@testemunhodefe.com.br
priscila@testemunhodefe.com.br

A par dos legados econô-
micos e de infraestrutura, que 
almejamos se convertam em 
benefícios para a nossa sofrida 
sociedade, há valores perenes 
ligados às Olimpíadas que po-
dem e devem ser cultivados, pois 
contribuem para a promoção das 
pessoas.

O IDEAL DO ESPORTE 
O primeiro aspecto que eu 

gostaria de destacar na prática 
do esporte é o empenho do atleta 
em superar os seus limites. Esse é 
um ideal que enobrece o homem 
e o impele a alargar as próprias 
fronteiras, em todos os aspectos 

da vida, pois se sente atraído pela 
transcendência.

O esporte contribui para o 
aprimoramento da pessoa e a 
prática da ascese esportiva, isto 
é, o conjunto de práticas e disci-
plinas de austeridade comum aos 
atletas, molda o caráter e a atu-
ação, sobretudo dos jovens. Por 
isso, o esporte é uma verdadeira 
escola, cujos ensinamentos se 
aplicam a qualquer área da vida.

A PROMOÇÃO DA UNIDADE
Os esportes coletivos desen-

volvem características positivas, 
tais como liderança, cooperação, 
respeito e apoio mútuos. Aqui, 

novamente, podemos apontar 
um enriquecimento para a cultura 
humana em geral que, a partir 
da experiência das competições 
esportivas, pode abranger o vasto 
mundo das relações corporativas 
e internacionais.

A organização desses certa-
mes, como no caso das Olimpía-
das, é um claro exemplo de apelo 
à unidade, que se concretiza na 
cooperação entre entidades re-
presentativas das modalidades 
esportivas, mundo corporativo, 
instituições públicas e privadas e 
a população, que colaboram entre 
si para esta iniciativa de gigan-
tescas proporções internacionais.

Com a realização dos Jogos 
Olímpicos, estamos diante de 
um exemplo das macro relações 
que, além de abrangerem todos 
os setores da sociedade, refletem 
também sua índole de unidade 
em relação aos diversos povos, 
culturas e línguas que compõem 
as tradições dos atletas partici-
pantes. Seria impossível reunir 
tanta gente, e tão diferente, se 
não os motivasse um ideal maior.

Seguindo o pensamento do 
Papa, considero que se pode 
definir este imenso evento que 
vamos sediar como representati-
vo do “amor social”. Eis o melhor 
legado que as Olimpíadas podem 

nos deixar – a motivação para a 
prática do amor, que parte de um 
ideal de atleta para unir o mundo 
todo, superando diferenças e re-
jeitando discriminações. Portanto, 
a participação dos representantes 
de diversas denominações reli-
giosas aqui nesta Reunião com o 
Comitê Rio 2016, compartilhando 
o ideal pelo bem comum de nossa 
sociedade, nos leva a acreditar 
na viabilidade da “civilização 
do amor”. Cada um de nós, que 
procura viver em coerência com 
o credo que professa, tem a res-
ponsabilidade de semear o amor, 
para que todos possamos colher 
o fruto da paz.

Jogos Olímpicos: cultura do diálogo e da paz

Pronunciamento de Dom Orani sobre o legado olímpico
Padre Leandro Lenin: responsável pela organização das atividades inter-religiosas Dom Orani em visita ao Comitê Rio2016

FOTOS: GUSTAVO DE OLIVEIRA

Nilton Bonder, Marcos Baridó, Jyunsho Yoshikawa, Dom Orani, Raga Bhumi Dasi e Carlos Alberto Nuzman



1. Novamente dirijo-me, através de uma 
Carta Pastoral, aos irmãos e irmãs desta 
amada Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro. Diante das Olim-
píadas e Paralimpíadas, a acontecerem 
pela primeira vez na América do Sul, 
considerei importante manifestar um 
pouco do que vai em meu coração de 
pastor, de irmão e de carioca. Mais uma 
vez, nossa querida cidade se mostrará ao 
mundo com suas belezas naturais, com 
o que a habilidade humana construiu e, 
acima de tudo, com seu povo. Conhe-
cendo a realidade da cidade é que nos 
colocamos em reflexão e oração por esse 
evento de grande porte que se avizinha. 
O Rio de Janeiro é uma cidade com 
intensa tradição esportiva. Aliás, essa 
foi uma das características que me cha-
maram a atenção assim que iniciei meu 
ministério nesta cidade. Por todos os 
cantos me deparei com locais de espor-
tes e com pessoas participando desses 
momentos coletivos ou particulares. Ao 
peregrinar pela cidade, especialmente 
na Trezena de São Sebastião, vejo crian-
ças e jovens, algumas vezes de modo 
improvisado, praticando algum esporte. 
Passando, ainda que rapidamente, de 
um compromisso a outro, vejo como as 
pessoas, independentemente da idade e 
às vezes bem cedo, fazem caminhadas e 
outros exercícios. No passado, eventos 

esportivos internacionais ou passaram 
pela cidade ou tiveram suas conclusões 
realizadas aqui. Entre nós, está o sim-
bólico estádio do Maracanã, com um 
dos pontos de identidade carioca. De 
fato, o Rio de Janeiro é uma cidade 
onde se respira esportes.

2. Desde 2007, a cidade já teve eventos 
esportivos mundiais como os Jogos 
Pan-Americanos em 2007, Jogos 
Mundiais Militares em 2011, Copa 
das Confederações da FIFA em 2013 
e Copa do Mundo da FIFA Brasil em 
2014, bem como outros eventos como a 
própria Jornada Mundial da Juventude 
em 2013. Já tínhamos num passado 
remoto vivido com muitas emoções a 
Copa do Mundo de 1950.

3. Fico feliz em perceber mais esta riqueza 
de nossa terra, pois, também através do 
esporte, podemos dar muitos passos 
na direção de Deus. O esporte nos 
abre muitas portas para Deus. Ele nos 
permite contemplar o corpo humano, 
em sua complexidade. Pelo esporte, 
compreendemos o que significam o 
empenho e a força de vontade. Aqui 
também se aprende e se vivencia a 
dimensão do sacrifício, a colaboração, 
principalmente nos esportes em grupo 
e a construção da paz, ainda que muitas 
vezes as nações experimentem até mes-

mo a guerra. Em tudo isso, é preciso 
perceber a mão do Criador Amoroso, 
que tanto nos deu e nos dá. Por isso, 
não temo dizer que o esporte tem suas 
raízes no desejo misericordioso de Deus 
para cada ser humano e para toda a 
humanidade.

4. O ser humano é uma integridade de 
corpo e alma. Deve crescer igualmen-
te nestas duas dimensões. Por isso, a 
Igreja, assim como conclama os cora-
ções humanos a se voltarem para Deus, 
convida também ao zelo pelo corpo e, 
através dele à fraternidade. Na prática 
sadia dos esportes, corpo e alma estão 
envolvidos, pois é todo o ser humano 
que se prepara, que compete e, quando 
é o caso, sobre ao pódio e partilha sua 
alegria com a humanidade inteira. 

A Igreja e os esportes
5. Muitas coisas foram aprofundadas e 

modificadas para um crescimento do 
homem e da própria humanidade. Pas-
sos importantes são dados cada dia na 
história da humanidade! É importan-
te ressaltar que a Igreja sempre esteve 
presente e incentivando a difusão do 
esporte, de modo particular entre os 
jovens como meio de transmissão de 
valores e disciplina1. Inclusive entre 

os adultos e idosos é uma maneira de 
cuidar do “templo do Espírito Santo” 
(1Cor 6,19).

6. Em sua história mais recente, a Igre-
ja tem procurado manifestar sempre 
mais esta unidade do ser humano e a 
consequente importância dos esportes 
para o amadurecimento de cada ser 
humano e de toda a humanidade. São 
Pio X incrementou na Igreja o mundo 
dos esportes e isso confirmamos na 
obra de Antonella Stelitano: Pio X: Le 
Olimpiadi e lo Sport2. Pio XII indicou 
quatro finalidades para o esporte: “O 
esporte tem como fim próximo a edu-
cação, o desenvolvimento e o fortale-
cimento do corpo, isso desde o ponto 
de vista estético e dinâmico; como fim 
remoto, o uso do corpo em sua boa 
forma física, por parte da alma, para 
o desenvolvimento da vida interior e 
exterior da pessoa; por último, como 
um fim supremo em geral e comum 
a toda forma de atividade humana, 
aproximar o homem a Deus”3.

7. Paulo VI enunciava um programa de 
educação moral e ascética para o espor-
te: “Não há melhor escola de lealda-
de que a prática esportiva! De fato, 
como se valoriza o ‘jogo limpo’! Quão 
deplorável e antiesportiva se apresenta 
toda tentativa de fraude! O esporte 

“Os atletas se abstêm de tudo; eles, para ganhar uma coroa perecível; nós, porém, para 
ganharmos uma coroa imperecível.” (1Cor 9, 25)

Aos irmãos e irmãs,
atletas profissionais e os que praticam esportes para terem uma boa saúde, aos leigos e leigas em suas diversas comunidades,
religiosos(as) consagrados(as) nesta maratona de levar o Reino da Boa Nova e da Vida plena, aos diáconos e sacerdotes que 

incentivam o esporte em suas áreas de atuação, levando adiante com alegria a missão, em todos os campos da vida, e aos irmãos 
bispos auxiliares, que tanto ajudam na minha missão nesta Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro

Carta Pastoral por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
23 de junho de 2016

Esporte e Fé
Pela Paz e Desenvolvimento Humano
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é um caminho de ascese! Como um 
antídoto para a preguiça, a indolência 
e o abandono! Nenhum mestre pode 
ser mais exigente que o esporte! Que 
disciplina, espírito de sacrifício, auto-
controle, coragem e determinação o 
implicam!”4.

8. O Concílio Vaticano II também
mencionou o esporte, afirmando que
“alguns deveres mais urgentes dos cris-
tãos com relação a cultura… também
os exercícios e manifestações esporti-
vas… contribuem para manter o equilí-
brio psíquico, mesmo na comunidade,
e para estabelecer relações fraternas
entre os homens de todas as condições
e nações ou de raças diversas”5.

9. São João Paulo II fez vários pronun-
ciamentos sobre o assunto6 e praticava
também esportes ainda como pontífice. 
Em 2004, criou uma sessão específica
para o esporte no Pontifício Conselho
para os Leigos7 denominada Igreja e
Esporte8. O Papa Wojtyla abordou a
questão do esporte com grande realis-
mo, com consciência de que ao lado de
um esporte que ajuda a pessoa humana, 
existe outro que prejudica; ao lado de
um que exalta o corpo, há outro que
mortifica e o atraiçoa9. Mesmo assim
estava convicto de que a prática espor-
tiva devia ser vista não só como fonte
de bem estar físico, mas “como ideal de
vida corajoso, positivo, otimista, como
meio de renovação integral da pessoa e
da sociedade”10. Não esquecia também
o valor educativo do esporte como o
amor à vida, o espírito de sacrifício, o
respeito e a responsabilidade, a ami-
zade, levando à plena valorização da
pessoa humana11.

10. O Papa Bento XVI criou uma sessão no
Pontifício Conselho para a Cultura com 
a finalidade de desenvolver a evangeliza-
ção por meio da cultura esportiva. Por
ocasião dos jogos Olímpicos e Paralím-
picos de Londres 2012, afirmou que “a
Igreja se interessa pelo esporte, porque
tem em seu coração o ser humano e
reconhece que toda atividade esportiva
incide na educação, na formação da
pessoa, nas relações e espiritualidade.
Pensando no compromisso da Nova
Evangelização, o mundo do esporte tam-
bém pode ser considerado um moderno 
pátio dos gentios, ou seja, uma oportu-
nidade preciosa de encontro aberto aos
que creem e aos que não creem, onde
se experimenta a alegria e também a
fadiga de se confrontar com pessoas de
diferentes culturas, raças e religiões”12.

11. E nosso querido Papa Francisco não só
fala dos esportes13, mas além de mani-
festar sua torcida por seu time de pre-
ferência, recebe os atletas de diversas
modalidades. Além disso, recordemos
que, quando o Rio foi escolhido para
ser a sede das Olimpíadas, tivemos a
oportunidade de receber as bandei-
ras olímpica e paralímpica, no Cris-
to Redentor e, pela primeira vez, um
Papa — o Papa Francisco, durante sua
presença no Rio pela Jornada Mundial
da Juventude — abençoou as duas ban-
deiras no Palácio da Cidade.

12. Os Romanos Pontífices apresentam

uma reflexão original a respeito do 
fenômeno do esporte. Todos se baseiam 
em argumentos vindos dos princípios 
de ordem moral inerentes à boa saúde 
física e ao fim sobrenatural da pessoa, 
destacando-se ainda os bens físicos, 
psicológicos e espirituais, bem como 
os riscos e aquelas ocasiões que podem 
gerar uma grave distorção de normas 
éticas fundamentais.

13. O esporte é o momento de vermos sua
beleza, sua importância em si mesmo,
o trabalho em equipe, a solidarieda-
de e o esporte como um encontro de
diversidades de pessoas e culturas. É um 
grande canal dialógico com a socieda-
de hodierna, com incentivo à saúde e
grande momento de construir pontes.
Eis aqui a missão profética da presença
da Igreja neste mundo esportivo.

14. Por ocasião dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos teremos oportunidade de 
constatar que nações com dificuldades 
de diálogo político estarão no mesmo 
local da competição e congraçamento. 
A trégua olímpica, de tradição gre-
ga, além de ter suas razões concretas 
(os homens estavam ocupados com 
esportes e não poderiam guerrear), no 
entanto, pode ser uma séria reflexão 
sobre o tipo de sociedade bélica que 
hoje acontece em nosso mundo into-
lerante e querendo impor com a força 
da violência suas opiniões ou domínios.

15. Tamanha é a importância dada ao
esporte que, de acordo com a atual
configuração da Santa Sé, existem
dois organismos para tratar do tema14.
Ambos veem no esporte uma grande
importância para a Igreja, visto que
os ensinamentos por trás da prática
esportiva e dos ideais olímpicos como
excelência15, amizade16 e respeito17,
caminham de mãos dadas com os
ensinamentos que Jesus nos revelou
no Evangelho.

A Igreja do Rio de 
Janeiro e os esportes
16. Quando cheguei ao Rio de Janeiro,

em 2009, já encontrei o trabalho da
Pastoral do Esporte, como um gesto
que merece destaque. Naquele momen-
to, vivíamos um evento chamado de
Olimpíadas da Paz, uma das muitas ati-
vidades desenvolvidas por esta Pastoral.
Fiquei alegre em perceber o entusiasmo
da juventude, a garra dos organizadores 
e o potencial humano e evangelizador
que aquele trabalho apresentava. De
fato, o trabalho dessa pastoral é um
gesto concreto de educação. Desenvol-
ve o sentido de equipe, ensina valores
como perseverança, solidariedade e
respeito às regras, realizando em tudo
isso um autêntico processo de evange-
lização dos povos, parte integrante do
Múnus de Ensinar da Igreja18. De lá
para cá, novos passos foram dados. A
Pastoral do Esporte está presente em
muitas paróquias da Arquidiocese19,
tendo ultimamente ampliado a rede
de comunicação, tanto para as sessões
específicas da Santa Sé como para as
demais organizações sócioesportivas
de nossa cidade e do Brasil.

17. Na Arquidiocese já tivemos uma
Conferência onde se discutiu a fé e o
esporte20. Em seguida vieram os Jogos
Arquidiocesanos, conhecidos como
Jogos da Paz. Com razão, essa Pasto-
ral na Arquidiocese busca o diálogo
com a cultura e as diversas realidades
urbanas e cultua as mais nobres práticas 
humanas e, de modo particular, impul-
sionada pelo próximo evento olímpico,
realiza diversas atividades integradoras,
de cunho educativo, social e cultural21.

18. O esporte está sempre presente, tam-
bém na Festa de nosso Padroeiro, o
Glorioso Mártir São Sebastião quan-
do temos todos os anos a corrida de
São Sebastião. E entre os atletas estão
vários sacerdotes22, inclusive o assisten-
te eclesiástico da Pastoral do Esporte.
Sempre é um momento de bênção e
de alegria abrir as comemorações do
dia do padroeiro da cidade, pois Deus
fala de estarmos juntos, correndo na
mesma direção.

Pelo esporte, olhamos o 
país e o mundo
19. Na medida em que dizem respeito às

pessoas, os esportes transcendem as
questões mais imediatas que envolvem
os preparativos técnicos. Eventos do
porte das Olimpíadas e das Paralimpía-
das exigem que se tenha um olhar mais
amplo, observando as várias implica-
ções que emergem. A Igreja no Rio de
Janeiro está atenta e procura estabelecer 
diálogo e ponte com todos os grupos
envolvidos.

20. Tais eventos intentam deixar legados
para a cidade. Alguns são mais facil-
mente percebidos, uma vez que dizem
respeito a transformações, por exemplo, 
na estrutura viária de parte da cida-
de. Outros exigirão maior atenção e
empenho, como a questão ecológica,
a violência, a presença de doenças que
assustam e os rumos do país. São, de
fato, muitos desafios e somente um
olhar tranquilo, que se apoia, acima
de tudo, em Deus, pode encontrar
os caminhos para os próximos jogos
aconteçam em paz, deixando legados
não apenas físicos, mas principalmente
humanos e sociais.

21. As inúmeras e válidas preocupações que 
envolvem as Olimpíadas e Paralimpí-
adas não nos devem anestesiar, nem
levar à omissão nem ao mero clamor.
Estas atitudes não contribuem para o
surgimento dos legados que todos dese-
jamos. Contemplando o empenho dos
atletas, acredito que todos os brasileiros, 
em especial todos os cariocas, devem
se esforçar para que o que hoje nos
causa angústia, amanhã seja celebrado
no pódio da paz, do bem comum, da
verdade e da fraternidade.

22. Tenho consciência de que o Rio de
Janeiro, ao lado de tantas maravilhas,
experimenta também inúmeros desa-
fios. Somos, por exemplo, angustiados
pela pobreza que marca tantos filhos e
filhas de Deus, alguns em situação muito 
abaixo do mínimo indispensável para
que a dignidade humana seja de fato

respeitada. Somos igualmente angus-
tiados pela violência que toma formas 
diversas, gerando insegurança, descrença 
e morte. Somos, no âmbito ecológi-
co, desafiados a defender a criação do 
pecado que a destrói, polui e devasta. 
Vamos celebrar os jogos em situação de 
calamidade financeira. O que, então, 
fazer diante de tantos desafios?

23. Em cada uma dessas situações, a Igreja
sempre enxergou a presença do peca-
do que agride o Criador (Puebla 28)
e faz sofrer as criaturas. Este pecado
exige de nós, soluções efetivas, estru-
turais e permanentes. A alegria dos
jogos olímpicos e paralímpicos não
nos permite viver como se fosse uma
festa ao final da qual tudo volta ao que
era antes ou, infelizmente, até mesmo
tudo piora. Sabemos que os problemas
não podem ser enfrentados ao estilo
de simples caiação sobre uma parede
que, na verdade, pede reformas em suas
estruturas mais profundas. A mesma
força que impele os atletas a competir
deve levar cada carioca, governantes e
governados, a buscar soluções para cada 
um dos grandes problemas pelos quais
a cidade passa. E, ao olhar a cidade,
devemos, por certo, pensar também
nos problemas do estado e do país.

24. Para isso, oferto primeiramente minhas
orações e também as de todo o povo
que acredita e tem fé. Nelas, coloco
todos os que sofrem. Apresento a Deus
os doentes, em especial os que não
encontram condições para o tratamento 
necessário. Rezo pelas vítimas da vio-
lência, sinais gritantes de que estamos
perdendo o valor da vida. Já afirmei
que vivemos em uma sociedade doente. 
Penso nos que desejam levar para casa,
no final do mês, o fruto do serviço
honesto e suado, mas já não encontram
onde trabalhar ou, se encontram, não
recebem o salário devido. Tenho na
mente as imagens das mães, esposas e
filhas que se abraçam aos corpos sem
vida de seus filhos, maridos ou pais.
Rezo também pelos que mais direta-
mente têm a responsabilidade de cuidar 
de nossa cidade, nosso estado e nosso
país. Peço que o Deus que tudo governa 
os ilumine e oriente na missão que
receberam. Rogo para que a integrida-
de tão buscada nos jogos olímpicos e
paralímpicos ilumine o Brasil, deixando 
em cada um de nós o desejo de vive-la
em todas as situações de cada dia.

25. Os dias dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos estão bem próximos e serão
dias, com certeza, de congraçamento
entre representantes de países do mundo 
inteiro. Aprendamos, portanto, com os 
atletas. Contemplemos cada modalidade 
olímpica e paralímpica como uma men-
sagem de Deus para uma cidade e um
país que necessitam se firmar nos rumos 
de uma nação continuamente abençoada
pelo Redentor. Para isso, a Igreja do
Rio de Janeiro está, à semelhança do
Cristo do Corcovado, de braços abertos 
não apenas para acolher os que vierem
celebrar os jogos, mas também para dar 
sua parcela de colaboração para que os
jogos transcorram em paz e os legados
mais profundos sejam efetivados.

Paulo, o Atleta na vida e 
na fé
26. Um bom exemplo para este empe-

nho integral pelo ser humano, pelo
esporte, pela cidade e pelo país nós o
encontramos no Apóstolo Paulo. Em
sua carta aos Filipenses, ele usa a figura
do atletismo para descrever a sua vida
(cf. Fl 3,20). Ele não se declara satisfeito
com o que havia conseguido, mas, ao
contrário, compreendia-se sempre em
busca de mais. Sua santa insatisfação o
impedia de se acomodar, de ficar inerte. 
Ela o levava a estar em contínuo estado
de missão, em saída! Paulo sabia que
a luta é diária, que exige dedicação (Fl
3,13b), pois a perfeição plena não se
alcança nesta vida. Ele estava consciente 
de que aquele que corre numa compe-
tição não fica olhando para trás23. Tem 
uma determinação à frente, persegue
um alvo24 (cf. Fl 3,14) e o faz com esforço
intenso. Um atleta não se torna cam-
peão ouvindo palestras e lendo apenas,
mas sim treinando e entrando no jogo.
Paulo era um homem determinado no
que fazia e esta determinação cada um
de nós deve cultivar, sempre olhan-
do para a frente, para a chegada, que,
embora sendo a última na realização,
é a primeira na intenção.

27. Paulo conclui seu pensamento em
Filipenses (3,15-16): “E todos nós que
nutrimos o ideal da perfeição, tenha-
mos estes sentimentos. E, se em alguma 
coisa pensais de modo diferente, Deus
vos há de esclarecer. E, seja qual for o
ponto já alcançado, o que importa é
perseverar no mesmo rumo”. Daí, não
basta correr com disposição e vencer a
corrida, o atleta deve obedecer às regras
e nós seguimos as regras espirituais que
nos são oferecidas na Sagrada Escritu-
ra. Paulo cita o mesmo ensinamento
quando escreve a Timóteo (cf. 2Tm 2,5).

28. Não estejamos de braços cruzados e ador-
mecidos, na chamada “zona de conforto”, 
marchemos para o céu, mas com passos
firmes no chão da terra – casa comum – 
que Deus nos deu para cuidar25. O nosso 
tempo é um tempo precioso, por isso a
necessidade de sermos sábios, prudentes 
e inteligentes, como o fazem os atletas
que buscam uma coroa. Sejamos atletas 
de Deus, fervorosos, corajosos, convic-
tos, perseverantes, ousados, intrépidos,
destemidos, tenhamos os olhos fixos na
felicidade eterna, criando aqui um rastro 
para o céu.

29. Corramos sim, mas corramos na alegria 
do amor transbordante e misericor-
dioso; corramos sem olhar para trás e
nem para os lados. Não há conquista,
sem trabalho e sem cansaço, mas é um
cansaço de conquista diária26. O olhar
da Igreja se volta ao fim próprio do ser
humano e o compara com aquele que é
o único Salvador da humanidade, Jesus
Cristo, propondo a identificação com
o seu caminho existencial de salvação.

Pedagogia do esporte
30. A Igreja ainda observa a existência de

uma pedagogia baseada no esporte,

tendo como meta principal construir 
uma personalidade completa, dotada 
de uma lúcida consciência moral, com 
capacidade de enfrentar as vicissitudes 
da vida que é corrida, luta e desafio. As 
atividades esportivas contribuem para 
a formação de nossa juventude, num 
crescimento humano e espiritual. Aqui 
temos o desenvolvimento integral da 
pessoa humana.

31. Em nossos tempos urgentes de educar
as novas gerações, a Igreja deve apoiar
e valorizar o esporte junto aos jovens,
nos aspectos positivos, estimulando
a coragem e a tenacidade em buscar
metas, alvos, evitando a tendência que
destrói a própria natureza com o recur-
so a práticas danosas ao organismo,
como é o doping.

Esporte, ascese nas 
virtudes e um dever 
dialógico da Igreja
32. O esporte é um potencializador na

ascética como na belíssima disciplina
pessoal27. Os atletas e todos que pra-
ticam esportes busquem metas não só
esportivas, mas também aquelas de
índole moral, cumprindo a meta final
de uma perfeição integral.

33. Vemos, pois, que o esporte também é
uma tarefa eclesial e deve merecer um
cuidado pastoral próprio. A atitude que 
devemos ter é de diálogo, no mundo
do esporte e na ação específica e com-
petente da Igreja através da Pastoral do
Esporte, que deve ser transbordante de
esperança, de alegria e de unidade.

34. Não basta incentivar ao esporte, mas é
preciso entrar no esporte como se fosse
um areópago, onde se deve proclamar o 
Evangelho, numa conversão motivada
e criticamente consciente. Sejamos ser-
vidores e ponto de referência a todos os
que trabalham no esporte, promovendo 
a colaboração entre as organizações. Eis
aí um ponto no qual trabalhamos em
nossa Arquidiocese. Não percamos as
oportunidades que são gestos provi-
denciais de Deus para evangelizarmos.

Trabalhos 
Arquidiocesanos – “100 
dias de paz” e “Rio se 
Move”
35. A arquidiocese compreende este

momento festivo como grande opor-
tunidade para a Evangelização, para
o anúncio de valores, do desenvolvi-
mento humano e do crescimento dessa
nova expressão a serviço eclesial. Por
isso, desenvolve três linhas específicas,
a saber:

Nível Institucional:

36. Aproximação e entendimento entre as
diversas entidades da sociedade civil
envolvidas na preparação do evento
olímpico, como o Comitê Organiza-
dor Local (COL Rio 2016), Empresa
Olímpica Municipal, Comitê Olímpico 
Brasileiro e outros comitês. Um grande

fruto é a escolha de um de nossos padres 
como Assistente Religioso – Capelão 
Olímpico. Ou seja, na Vila Olímpi-
ca, onde estarão reunidos os atletas 
para este evento foi constituída uma 
“capelania” inter-religiosa, com um 
padre da Arquidiocese, nomeado como 
Capelão, para coordenar os trabalhos 
inter-religiosos da Vila, que envolve 
cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas, 
budistas e hinduístas. 

37. Além dessa responsabilidade, também
estamos empenhados em uma assistên-
cia às pessoas que para cá se deslocam.
Para proporcionar lugares de celebração 
e escuta. Por isso, as paróquias e comu-
nidades próximas à Vila Olímpica, dos
diversos locais de competição e de hos-
pedagem colocar-se-ão à disposição
para acolher as pessoas e celebrar em
diferentes idiomas, incluindo folhetos
de orientação aos atletas e aos turistas.

38. Por meio do Pontifício Conselho para a
Cultura, vem se realizando significativa
aproximação com o Comitê Paralím-
pico Italiano, que deseja oferecer aos
seus atletas uma legítima imersão na
cultura e no estilo carioca de acolhida.
Por isso, sediará sua Casa Itália Para-
límpica em uma de nossas paróquias.
O legado ficará localizado em uma
paróquia além da oferta de participa-
ção aos jovens em várias modalidades
esportivas como esgrima paralímpica,
futebol para cegos, bocha e corrida
paralímpica.

Nível da Caridade Social:

39. O olhar para o ser humano forte e
combativo nos deve levar a contem-
plar também os demais filhos e filhas
de Deus cuja força não existe sequer
para clamar pelo mínimo necessário à
sobrevivência. E esta é uma realidade
carioca e do mundo inteiro, ainda que
se manifeste de diferentes modos. Foi
por isso que, através da parceria com
algumas entidades alemãs, realizou-
-se o projeto “Rio se Move”28. Este
projeto foi iniciado no dia 26 de abril,
num espaço social e cultural no bairro
carioca das Laranjeiras, com a partici-
pação de lideranças da Igreja no Rio de
Janeiro, representantes das entidades
alemãs e de jovens que mostraram,
através do esporte e da arte, o quanto
se pode fazer. A partir de então, foram
previstos vários eventos para valorizar a
paz no esporte (22 de maio), módulos
olímpicos nas escolas católicas, com o
repasse dos valores do projeto, e um
Congresso sobre o Esporte e o Desen-
volvimento Humano, no Museu do
Amanhã, dia 23 de junho de 2016.

40. É possível que, diante de um evento tão 
grande, estes fatos pareçam pequenos.
Eu os apresento, no entanto, por acre-
ditar que se trata de uma mudança de
mentalidade e de testemunho vivo. O
lazer é próprio do ser humano e muito
necessário para que tenhamos famílias
mais sadias, alegres e transbordantes de
amor. Não é uma anestesia aos proble-
mas, mas um recarregar as baterias para
termos um novo e revigorante ânimo
nos desafios do dia a dia.

Nível Pastoral:

41. A grande promoção dos 100 Dias de Paz,
isto é, 50 dias antes e 50 dias depois das 
Olimpíadas, será um momento não só
de preparar as pessoas, mas para torná-
-las promotoras deste sentimento tão
verdadeiro, que é a paz. Não mais um
desejo, porém um gesto concreto, no
qual cada pessoa que encontramos deve 
ser acolhida com ternura e gentileza.
Não se trata de viver a paz só neste tem-
po, mas trata-se de prolongar esta paz
para sempre, a cada dia, em cada lar, por
toda a nossa cidade. Estamos abrindo
este período, dia em 23 de junho, dia
Olímpico, com a solenidade no Museu 
do Amanhã. Após 50 dias do término
das Paralimpíadas, nós o encerraremos
no dia 29 de outubro, com o desejo que 
continue o clima de paz.

42. Entre os dias 1º de agosto e 21 de
setembro acontecerão em várias igre-
jas da Arquidiocese missas em diversas
línguas, encontros dos atletas católicos
com crianças e jovens carentes, parti-
cipação das escolas católicas lideradas
pela ANEC – Associação Nacional de
Educação Católica, participação das
Comunidades de Vida, com aborda-
gens evangelizadoras ao turista e missão 
de férias para os nossos seminaristas.

43. Recordo que temos a presença de uma
cruz com tipos de madeira do mundo
inteiro e um ícone com vários sinais de
paz, que foram feitos nas Olimpíadas
de Londres, na Arquidiocese de West-
minster e passados para a sede olímpica
deste ano. Trata-se, pois, de dois sím-
bolos como marcos de nossa presença
junto ao universo esportivo, ou seja,
a ‘Cruz Olímpica’ e o ‘Ícone da Paz’,
que nos animam e incentivam à missão
neste espaço de evangelização. Nós não
inventamos os jogos nem começaremos 
do zero. Ao contrário, recebemos dos
que nos precederam um desafio muito
grande para experimentarmos a paz no
período dos jogos e a construirmos a
cada dia em nossas vidas e em nosso
mundo. Somos responsáveis pelo lega-
do recebido.

44. Nosso Projeto se concretiza com o pas-
sar dos dias e a proximidade dos jogos
e, como vemos, possui muitos atores.
Esperamos que isso manifeste melhor
a presença de uma Igreja mais próxi-
ma das pessoas e que não tem medo
de chegar onde o povo está. Somos
uma Igreja em missão, em saída para
o encontro do Senhor no irmão que
está aí, seja atleta, seja torcedor, seja
fiel, seja não crente, mas é uma pessoa
humana que tem a oportunidade de
experimentar este encontro humano,
que traz reflexos do divino.

45. Que cada comunidade e cada fiel
sintam-se convidados a manifestar a
alegria do esporte, não cedendo lugar
para rixas ou divisões. Que o Bom
Deus nos permita dar o exemplo de que 
juntos podemos mais, que em equipe
transformamos situações e que, mes-
mo pequenos, possamos fazer grandes
transformações em nossas vidas, em
nossa comunidade e em nossa cidade.
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é um caminho de ascese! Como um 
antídoto para a preguiça, a indolência 
e o abandono! Nenhum mestre pode 
ser mais exigente que o esporte! Que 
disciplina, espírito de sacrifício, auto-
controle, coragem e determinação o 
implicam!”4.

8. O Concílio Vaticano II também
mencionou o esporte, afirmando que
“alguns deveres mais urgentes dos cris-
tãos com relação a cultura… também
os exercícios e manifestações esporti-
vas… contribuem para manter o equilí-
brio psíquico, mesmo na comunidade,
e para estabelecer relações fraternas
entre os homens de todas as condições
e nações ou de raças diversas”5.

9. São João Paulo II fez vários pronun-
ciamentos sobre o assunto6 e praticava
também esportes ainda como pontífice. 
Em 2004, criou uma sessão específica
para o esporte no Pontifício Conselho
para os Leigos7 denominada Igreja e
Esporte8. O Papa Wojtyla abordou a
questão do esporte com grande realis-
mo, com consciência de que ao lado de
um esporte que ajuda a pessoa humana, 
existe outro que prejudica; ao lado de
um que exalta o corpo, há outro que
mortifica e o atraiçoa9. Mesmo assim
estava convicto de que a prática espor-
tiva devia ser vista não só como fonte
de bem estar físico, mas “como ideal de
vida corajoso, positivo, otimista, como
meio de renovação integral da pessoa e
da sociedade”10. Não esquecia também
o valor educativo do esporte como o
amor à vida, o espírito de sacrifício, o
respeito e a responsabilidade, a ami-
zade, levando à plena valorização da
pessoa humana11.

10. O Papa Bento XVI criou uma sessão no
Pontifício Conselho para a Cultura com 
a finalidade de desenvolver a evangeliza-
ção por meio da cultura esportiva. Por
ocasião dos jogos Olímpicos e Paralím-
picos de Londres 2012, afirmou que “a
Igreja se interessa pelo esporte, porque
tem em seu coração o ser humano e
reconhece que toda atividade esportiva
incide na educação, na formação da
pessoa, nas relações e espiritualidade.
Pensando no compromisso da Nova
Evangelização, o mundo do esporte tam-
bém pode ser considerado um moderno 
pátio dos gentios, ou seja, uma oportu-
nidade preciosa de encontro aberto aos
que creem e aos que não creem, onde
se experimenta a alegria e também a
fadiga de se confrontar com pessoas de
diferentes culturas, raças e religiões”12.

11. E nosso querido Papa Francisco não só
fala dos esportes13, mas além de mani-
festar sua torcida por seu time de pre-
ferência, recebe os atletas de diversas
modalidades. Além disso, recordemos
que, quando o Rio foi escolhido para
ser a sede das Olimpíadas, tivemos a
oportunidade de receber as bandei-
ras olímpica e paralímpica, no Cris-
to Redentor e, pela primeira vez, um
Papa — o Papa Francisco, durante sua
presença no Rio pela Jornada Mundial
da Juventude — abençoou as duas ban-
deiras no Palácio da Cidade.

12. Os Romanos Pontífices apresentam

uma reflexão original a respeito do 
fenômeno do esporte. Todos se baseiam 
em argumentos vindos dos princípios 
de ordem moral inerentes à boa saúde 
física e ao fim sobrenatural da pessoa, 
destacando-se ainda os bens físicos, 
psicológicos e espirituais, bem como 
os riscos e aquelas ocasiões que podem 
gerar uma grave distorção de normas 
éticas fundamentais.

13. O esporte é o momento de vermos sua
beleza, sua importância em si mesmo,
o trabalho em equipe, a solidarieda-
de e o esporte como um encontro de
diversidades de pessoas e culturas. É um 
grande canal dialógico com a socieda-
de hodierna, com incentivo à saúde e
grande momento de construir pontes.
Eis aqui a missão profética da presença
da Igreja neste mundo esportivo.

14. Por ocasião dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos teremos oportunidade de 
constatar que nações com dificuldades 
de diálogo político estarão no mesmo 
local da competição e congraçamento. 
A trégua olímpica, de tradição gre-
ga, além de ter suas razões concretas 
(os homens estavam ocupados com 
esportes e não poderiam guerrear), no 
entanto, pode ser uma séria reflexão 
sobre o tipo de sociedade bélica que 
hoje acontece em nosso mundo into-
lerante e querendo impor com a força 
da violência suas opiniões ou domínios.

15. Tamanha é a importância dada ao
esporte que, de acordo com a atual
configuração da Santa Sé, existem
dois organismos para tratar do tema14.
Ambos veem no esporte uma grande
importância para a Igreja, visto que
os ensinamentos por trás da prática
esportiva e dos ideais olímpicos como
excelência15, amizade16 e respeito17,
caminham de mãos dadas com os
ensinamentos que Jesus nos revelou
no Evangelho.

A Igreja do Rio de 
Janeiro e os esportes
16. Quando cheguei ao Rio de Janeiro,

em 2009, já encontrei o trabalho da
Pastoral do Esporte, como um gesto
que merece destaque. Naquele momen-
to, vivíamos um evento chamado de
Olimpíadas da Paz, uma das muitas ati-
vidades desenvolvidas por esta Pastoral.
Fiquei alegre em perceber o entusiasmo
da juventude, a garra dos organizadores 
e o potencial humano e evangelizador
que aquele trabalho apresentava. De
fato, o trabalho dessa pastoral é um
gesto concreto de educação. Desenvol-
ve o sentido de equipe, ensina valores
como perseverança, solidariedade e
respeito às regras, realizando em tudo
isso um autêntico processo de evange-
lização dos povos, parte integrante do
Múnus de Ensinar da Igreja18. De lá
para cá, novos passos foram dados. A
Pastoral do Esporte está presente em
muitas paróquias da Arquidiocese19,
tendo ultimamente ampliado a rede
de comunicação, tanto para as sessões
específicas da Santa Sé como para as
demais organizações sócioesportivas
de nossa cidade e do Brasil.

17. Na Arquidiocese já tivemos uma
Conferência onde se discutiu a fé e o
esporte20. Em seguida vieram os Jogos
Arquidiocesanos, conhecidos como
Jogos da Paz. Com razão, essa Pasto-
ral na Arquidiocese busca o diálogo
com a cultura e as diversas realidades
urbanas e cultua as mais nobres práticas 
humanas e, de modo particular, impul-
sionada pelo próximo evento olímpico,
realiza diversas atividades integradoras,
de cunho educativo, social e cultural21.

18. O esporte está sempre presente, tam-
bém na Festa de nosso Padroeiro, o
Glorioso Mártir São Sebastião quan-
do temos todos os anos a corrida de
São Sebastião. E entre os atletas estão
vários sacerdotes22, inclusive o assisten-
te eclesiástico da Pastoral do Esporte.
Sempre é um momento de bênção e
de alegria abrir as comemorações do
dia do padroeiro da cidade, pois Deus
fala de estarmos juntos, correndo na
mesma direção.

Pelo esporte, olhamos o 
país e o mundo
19. Na medida em que dizem respeito às

pessoas, os esportes transcendem as
questões mais imediatas que envolvem
os preparativos técnicos. Eventos do
porte das Olimpíadas e das Paralimpía-
das exigem que se tenha um olhar mais
amplo, observando as várias implica-
ções que emergem. A Igreja no Rio de
Janeiro está atenta e procura estabelecer 
diálogo e ponte com todos os grupos
envolvidos.

20. Tais eventos intentam deixar legados
para a cidade. Alguns são mais facil-
mente percebidos, uma vez que dizem
respeito a transformações, por exemplo, 
na estrutura viária de parte da cida-
de. Outros exigirão maior atenção e
empenho, como a questão ecológica,
a violência, a presença de doenças que
assustam e os rumos do país. São, de
fato, muitos desafios e somente um
olhar tranquilo, que se apoia, acima
de tudo, em Deus, pode encontrar
os caminhos para os próximos jogos
aconteçam em paz, deixando legados
não apenas físicos, mas principalmente
humanos e sociais.

21. As inúmeras e válidas preocupações que 
envolvem as Olimpíadas e Paralimpí-
adas não nos devem anestesiar, nem
levar à omissão nem ao mero clamor.
Estas atitudes não contribuem para o
surgimento dos legados que todos dese-
jamos. Contemplando o empenho dos
atletas, acredito que todos os brasileiros, 
em especial todos os cariocas, devem
se esforçar para que o que hoje nos
causa angústia, amanhã seja celebrado
no pódio da paz, do bem comum, da
verdade e da fraternidade.

22. Tenho consciência de que o Rio de
Janeiro, ao lado de tantas maravilhas,
experimenta também inúmeros desa-
fios. Somos, por exemplo, angustiados
pela pobreza que marca tantos filhos e
filhas de Deus, alguns em situação muito 
abaixo do mínimo indispensável para
que a dignidade humana seja de fato

respeitada. Somos igualmente angus-
tiados pela violência que toma formas 
diversas, gerando insegurança, descrença 
e morte. Somos, no âmbito ecológi-
co, desafiados a defender a criação do 
pecado que a destrói, polui e devasta. 
Vamos celebrar os jogos em situação de 
calamidade financeira. O que, então, 
fazer diante de tantos desafios?

23. Em cada uma dessas situações, a Igreja
sempre enxergou a presença do peca-
do que agride o Criador (Puebla 28)
e faz sofrer as criaturas. Este pecado
exige de nós, soluções efetivas, estru-
turais e permanentes. A alegria dos
jogos olímpicos e paralímpicos não
nos permite viver como se fosse uma
festa ao final da qual tudo volta ao que
era antes ou, infelizmente, até mesmo
tudo piora. Sabemos que os problemas
não podem ser enfrentados ao estilo
de simples caiação sobre uma parede
que, na verdade, pede reformas em suas
estruturas mais profundas. A mesma
força que impele os atletas a competir
deve levar cada carioca, governantes e
governados, a buscar soluções para cada 
um dos grandes problemas pelos quais
a cidade passa. E, ao olhar a cidade,
devemos, por certo, pensar também
nos problemas do estado e do país.

24. Para isso, oferto primeiramente minhas
orações e também as de todo o povo
que acredita e tem fé. Nelas, coloco
todos os que sofrem. Apresento a Deus
os doentes, em especial os que não
encontram condições para o tratamento 
necessário. Rezo pelas vítimas da vio-
lência, sinais gritantes de que estamos
perdendo o valor da vida. Já afirmei
que vivemos em uma sociedade doente. 
Penso nos que desejam levar para casa,
no final do mês, o fruto do serviço
honesto e suado, mas já não encontram
onde trabalhar ou, se encontram, não
recebem o salário devido. Tenho na
mente as imagens das mães, esposas e
filhas que se abraçam aos corpos sem
vida de seus filhos, maridos ou pais.
Rezo também pelos que mais direta-
mente têm a responsabilidade de cuidar 
de nossa cidade, nosso estado e nosso
país. Peço que o Deus que tudo governa 
os ilumine e oriente na missão que
receberam. Rogo para que a integrida-
de tão buscada nos jogos olímpicos e
paralímpicos ilumine o Brasil, deixando 
em cada um de nós o desejo de vive-la
em todas as situações de cada dia.

25. Os dias dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos estão bem próximos e serão
dias, com certeza, de congraçamento
entre representantes de países do mundo 
inteiro. Aprendamos, portanto, com os 
atletas. Contemplemos cada modalidade 
olímpica e paralímpica como uma men-
sagem de Deus para uma cidade e um
país que necessitam se firmar nos rumos 
de uma nação continuamente abençoada
pelo Redentor. Para isso, a Igreja do
Rio de Janeiro está, à semelhança do
Cristo do Corcovado, de braços abertos 
não apenas para acolher os que vierem
celebrar os jogos, mas também para dar 
sua parcela de colaboração para que os
jogos transcorram em paz e os legados
mais profundos sejam efetivados.

Paulo, o Atleta na vida e 
na fé
26. Um bom exemplo para este empe-

nho integral pelo ser humano, pelo
esporte, pela cidade e pelo país nós o
encontramos no Apóstolo Paulo. Em
sua carta aos Filipenses, ele usa a figura
do atletismo para descrever a sua vida
(cf. Fl 3,20). Ele não se declara satisfeito
com o que havia conseguido, mas, ao
contrário, compreendia-se sempre em
busca de mais. Sua santa insatisfação o
impedia de se acomodar, de ficar inerte. 
Ela o levava a estar em contínuo estado
de missão, em saída! Paulo sabia que
a luta é diária, que exige dedicação (Fl
3,13b), pois a perfeição plena não se
alcança nesta vida. Ele estava consciente 
de que aquele que corre numa compe-
tição não fica olhando para trás23. Tem 
uma determinação à frente, persegue
um alvo24 (cf. Fl 3,14) e o faz com esforço
intenso. Um atleta não se torna cam-
peão ouvindo palestras e lendo apenas,
mas sim treinando e entrando no jogo.
Paulo era um homem determinado no
que fazia e esta determinação cada um
de nós deve cultivar, sempre olhan-
do para a frente, para a chegada, que,
embora sendo a última na realização,
é a primeira na intenção.

27. Paulo conclui seu pensamento em
Filipenses (3,15-16): “E todos nós que
nutrimos o ideal da perfeição, tenha-
mos estes sentimentos. E, se em alguma 
coisa pensais de modo diferente, Deus
vos há de esclarecer. E, seja qual for o
ponto já alcançado, o que importa é
perseverar no mesmo rumo”. Daí, não
basta correr com disposição e vencer a
corrida, o atleta deve obedecer às regras
e nós seguimos as regras espirituais que
nos são oferecidas na Sagrada Escritu-
ra. Paulo cita o mesmo ensinamento
quando escreve a Timóteo (cf. 2Tm 2,5).

28. Não estejamos de braços cruzados e ador-
mecidos, na chamada “zona de conforto”, 
marchemos para o céu, mas com passos
firmes no chão da terra – casa comum – 
que Deus nos deu para cuidar25. O nosso 
tempo é um tempo precioso, por isso a
necessidade de sermos sábios, prudentes 
e inteligentes, como o fazem os atletas
que buscam uma coroa. Sejamos atletas 
de Deus, fervorosos, corajosos, convic-
tos, perseverantes, ousados, intrépidos,
destemidos, tenhamos os olhos fixos na
felicidade eterna, criando aqui um rastro 
para o céu.

29. Corramos sim, mas corramos na alegria 
do amor transbordante e misericor-
dioso; corramos sem olhar para trás e
nem para os lados. Não há conquista,
sem trabalho e sem cansaço, mas é um
cansaço de conquista diária26. O olhar
da Igreja se volta ao fim próprio do ser
humano e o compara com aquele que é
o único Salvador da humanidade, Jesus
Cristo, propondo a identificação com
o seu caminho existencial de salvação.

Pedagogia do esporte
30. A Igreja ainda observa a existência de

uma pedagogia baseada no esporte,

tendo como meta principal construir 
uma personalidade completa, dotada 
de uma lúcida consciência moral, com 
capacidade de enfrentar as vicissitudes 
da vida que é corrida, luta e desafio. As 
atividades esportivas contribuem para 
a formação de nossa juventude, num 
crescimento humano e espiritual. Aqui 
temos o desenvolvimento integral da 
pessoa humana.

31. Em nossos tempos urgentes de educar
as novas gerações, a Igreja deve apoiar
e valorizar o esporte junto aos jovens,
nos aspectos positivos, estimulando
a coragem e a tenacidade em buscar
metas, alvos, evitando a tendência que
destrói a própria natureza com o recur-
so a práticas danosas ao organismo,
como é o doping.

Esporte, ascese nas 
virtudes e um dever 
dialógico da Igreja
32. O esporte é um potencializador na

ascética como na belíssima disciplina
pessoal27. Os atletas e todos que pra-
ticam esportes busquem metas não só
esportivas, mas também aquelas de
índole moral, cumprindo a meta final
de uma perfeição integral.

33. Vemos, pois, que o esporte também é
uma tarefa eclesial e deve merecer um
cuidado pastoral próprio. A atitude que 
devemos ter é de diálogo, no mundo
do esporte e na ação específica e com-
petente da Igreja através da Pastoral do
Esporte, que deve ser transbordante de
esperança, de alegria e de unidade.

34. Não basta incentivar ao esporte, mas é
preciso entrar no esporte como se fosse
um areópago, onde se deve proclamar o 
Evangelho, numa conversão motivada
e criticamente consciente. Sejamos ser-
vidores e ponto de referência a todos os
que trabalham no esporte, promovendo 
a colaboração entre as organizações. Eis
aí um ponto no qual trabalhamos em
nossa Arquidiocese. Não percamos as
oportunidades que são gestos provi-
denciais de Deus para evangelizarmos.

Trabalhos 
Arquidiocesanos – “100 
dias de paz” e “Rio se 
Move”
35. A arquidiocese compreende este

momento festivo como grande opor-
tunidade para a Evangelização, para
o anúncio de valores, do desenvolvi-
mento humano e do crescimento dessa
nova expressão a serviço eclesial. Por
isso, desenvolve três linhas específicas,
a saber:

Nível Institucional:

36. Aproximação e entendimento entre as
diversas entidades da sociedade civil
envolvidas na preparação do evento
olímpico, como o Comitê Organiza-
dor Local (COL Rio 2016), Empresa
Olímpica Municipal, Comitê Olímpico 
Brasileiro e outros comitês. Um grande

fruto é a escolha de um de nossos padres 
como Assistente Religioso – Capelão 
Olímpico. Ou seja, na Vila Olímpi-
ca, onde estarão reunidos os atletas 
para este evento foi constituída uma 
“capelania” inter-religiosa, com um 
padre da Arquidiocese, nomeado como 
Capelão, para coordenar os trabalhos 
inter-religiosos da Vila, que envolve 
cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas, 
budistas e hinduístas. 

37. Além dessa responsabilidade, também
estamos empenhados em uma assistên-
cia às pessoas que para cá se deslocam.
Para proporcionar lugares de celebração 
e escuta. Por isso, as paróquias e comu-
nidades próximas à Vila Olímpica, dos
diversos locais de competição e de hos-
pedagem colocar-se-ão à disposição
para acolher as pessoas e celebrar em
diferentes idiomas, incluindo folhetos
de orientação aos atletas e aos turistas.

38. Por meio do Pontifício Conselho para a
Cultura, vem se realizando significativa
aproximação com o Comitê Paralím-
pico Italiano, que deseja oferecer aos
seus atletas uma legítima imersão na
cultura e no estilo carioca de acolhida.
Por isso, sediará sua Casa Itália Para-
límpica em uma de nossas paróquias.
O legado ficará localizado em uma
paróquia além da oferta de participa-
ção aos jovens em várias modalidades
esportivas como esgrima paralímpica,
futebol para cegos, bocha e corrida
paralímpica.

Nível da Caridade Social:

39. O olhar para o ser humano forte e
combativo nos deve levar a contem-
plar também os demais filhos e filhas
de Deus cuja força não existe sequer
para clamar pelo mínimo necessário à
sobrevivência. E esta é uma realidade
carioca e do mundo inteiro, ainda que
se manifeste de diferentes modos. Foi
por isso que, através da parceria com
algumas entidades alemãs, realizou-
-se o projeto “Rio se Move”28. Este
projeto foi iniciado no dia 26 de abril,
num espaço social e cultural no bairro
carioca das Laranjeiras, com a partici-
pação de lideranças da Igreja no Rio de
Janeiro, representantes das entidades
alemãs e de jovens que mostraram,
através do esporte e da arte, o quanto
se pode fazer. A partir de então, foram
previstos vários eventos para valorizar a
paz no esporte (22 de maio), módulos
olímpicos nas escolas católicas, com o
repasse dos valores do projeto, e um
Congresso sobre o Esporte e o Desen-
volvimento Humano, no Museu do
Amanhã, dia 23 de junho de 2016.

40. É possível que, diante de um evento tão 
grande, estes fatos pareçam pequenos.
Eu os apresento, no entanto, por acre-
ditar que se trata de uma mudança de
mentalidade e de testemunho vivo. O
lazer é próprio do ser humano e muito
necessário para que tenhamos famílias
mais sadias, alegres e transbordantes de
amor. Não é uma anestesia aos proble-
mas, mas um recarregar as baterias para
termos um novo e revigorante ânimo
nos desafios do dia a dia.

Nível Pastoral:

41. A grande promoção dos 100 Dias de Paz,
isto é, 50 dias antes e 50 dias depois das 
Olimpíadas, será um momento não só
de preparar as pessoas, mas para torná-
-las promotoras deste sentimento tão
verdadeiro, que é a paz. Não mais um
desejo, porém um gesto concreto, no
qual cada pessoa que encontramos deve 
ser acolhida com ternura e gentileza.
Não se trata de viver a paz só neste tem-
po, mas trata-se de prolongar esta paz
para sempre, a cada dia, em cada lar, por
toda a nossa cidade. Estamos abrindo
este período, dia em 23 de junho, dia
Olímpico, com a solenidade no Museu 
do Amanhã. Após 50 dias do término
das Paralimpíadas, nós o encerraremos
no dia 29 de outubro, com o desejo que 
continue o clima de paz.

42. Entre os dias 1º de agosto e 21 de
setembro acontecerão em várias igre-
jas da Arquidiocese missas em diversas
línguas, encontros dos atletas católicos
com crianças e jovens carentes, parti-
cipação das escolas católicas lideradas
pela ANEC – Associação Nacional de
Educação Católica, participação das
Comunidades de Vida, com aborda-
gens evangelizadoras ao turista e missão 
de férias para os nossos seminaristas.

43. Recordo que temos a presença de uma
cruz com tipos de madeira do mundo
inteiro e um ícone com vários sinais de
paz, que foram feitos nas Olimpíadas
de Londres, na Arquidiocese de West-
minster e passados para a sede olímpica
deste ano. Trata-se, pois, de dois sím-
bolos como marcos de nossa presença
junto ao universo esportivo, ou seja,
a ‘Cruz Olímpica’ e o ‘Ícone da Paz’,
que nos animam e incentivam à missão
neste espaço de evangelização. Nós não
inventamos os jogos nem começaremos 
do zero. Ao contrário, recebemos dos
que nos precederam um desafio muito
grande para experimentarmos a paz no
período dos jogos e a construirmos a
cada dia em nossas vidas e em nosso
mundo. Somos responsáveis pelo lega-
do recebido.

44. Nosso Projeto se concretiza com o pas-
sar dos dias e a proximidade dos jogos
e, como vemos, possui muitos atores.
Esperamos que isso manifeste melhor
a presença de uma Igreja mais próxi-
ma das pessoas e que não tem medo
de chegar onde o povo está. Somos
uma Igreja em missão, em saída para
o encontro do Senhor no irmão que
está aí, seja atleta, seja torcedor, seja
fiel, seja não crente, mas é uma pessoa
humana que tem a oportunidade de
experimentar este encontro humano,
que traz reflexos do divino.

45. Que cada comunidade e cada fiel
sintam-se convidados a manifestar a
alegria do esporte, não cedendo lugar
para rixas ou divisões. Que o Bom
Deus nos permita dar o exemplo de que 
juntos podemos mais, que em equipe
transformamos situações e que, mes-
mo pequenos, possamos fazer grandes
transformações em nossas vidas, em
nossa comunidade e em nossa cidade.
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Ciclorromaria, um 
resumo da vida
46. A nossa arquidiocese tem várias parti-

cipações nos esportes, Uma delas tem 
sido no ciclismo como uma modalida-
de de esporte e de peregrinação, com 
rotas alternativas para a Romaria até 
Aparecida. No mês de fevereiro, em 
missa transmitida nacionalmente pela 
televisão, celebramos a ação de graças 
pela Pastoral do Esporte. Em seguida, 
vários ciclistas, dentre os quais dois 
padres, iniciaram uma romaria ciclística 
pela Paz, chamada de ciclorromaria até 
o Santuário de Aparecida. Através do 
exercício físico junto à natureza, os 
ciclistas elevam o seu pensamento e 
rezam à Santíssima Trindade. 

47. A romaria é um resumo de nossa vida. 
De um ponto a outro, experimenta-
mos sonhos, dificuldades, desânimo 
e forças para recomeçar. Às vezes, 
peregrinamos sozinhos; às vezes, em 
grupo. Nos pontos de parada de uma 
Romaria ou Peregrinação, encon-
tramos muitas situações dolorosas, 
pessoas machucadas, feridas no ir 
e vir do dia a dia, muitas vezes sós, 
abandonadas, sentindo-se excluídas 
da vida. Jesus quer estar com seus 
discípulos para este tempo de oração, 
que podemos multiplicar a cada dia 
de nossas vidas, aproveitando todos 
os momentos. 

48. Mais do que chegar ao destino, mais 
do que uma questão física, somos 
chamados a rezar, a ver e a contem-
plar os sinais que Deus apresenta 

em nosso caminho, no silêncio e na 
contemplação. Por isso, no cotidiano, 
devemos aprender a parar, a olhar a 
realidade com os olhos do Senhor. 
É uma postura riquíssima, diante 
de realidades tão diferentes, pedir 
ao Senhor que tenhamos olhos para 
enxergar a realidade do pastoreio e 
que a Igreja encontre as pessoas para 
pastorear, aprofunde a reflexão, a 
oração e a comunhão com o Senhor. 
Tudo isso faz a diferença no nosso 
modo de trabalhar, servir e peregri-
nar.

Esporte, campo do 
empenho cristão
49. O esporte promove a dignidade 

humana – homem e mulher imagem 
de Deus. Colabora no encontro com 
o outro, valoriza a vida e a outra pes-
soa, favorecendo, portanto, a inclu-
são social. É inegável sua capacidade 
de unir e consolidar os fenômenos de 
massa e, tratando-se de um evento 
mundial, envolve o planeta todo, 
toda a nossa casa comum, na lingua-
gem do Papa Francisco.

50. Além disso, o esporte é um serviço 
à saúde, como já dissemos acima, 
pois auxilia o bom desenvolvimento 
do corpo e contribui para evitar ou 
superar tantas formas de desuma-
nização. O esporte sempre deve ser 
feito na medida certa, sem abusos 
ou uso de medicação que leve a uma 
dependência, a um vício maior, e 
até, infelizmente, a óbitos. Evitem-se 
abusos de ambos os lados, no espor-

te exagerado e do não ter nenhum, 
acomodando-se a uma situação que 
só criará mais doenças ao invés de 
saúde. Importante não esquecer dos 
profissionais de saúde que supervi-
sionam a prática esportiva saudável, 
com dedicação e experiência.

51. O esporte também é momento de 
promover o diálogo entre as culturas 
pela paz, servindo como instrumen-
to para um maior desenvolvimento 
pessoal e social. Através do esporte, 
a pessoa desenvolve a criatividade e 
o talento, supera muitas vezes seus 
próprios limites e, neste aspecto, as 
Paralimpíadas nos ensinam muito e 
nos sensibilizam profundamente. 

52. O Credo Olímpico nos faz lembrar 
que a coisa mais importante na vida 
não é a vitória, mas a luta, enquanto 
esforço e participação. Que este even-
to em nossa cidade possa contribuir 
na luta para tornar o mundo um 
lugar melhor para todos e um meio 
de promoção dos valores insepará-
veis, que se reforçam mutuamente 
na paz, no desenvolvimento e no 
pleno respeito aos direitos humanos 
fundamentais.

53. Possamos rezar em nossas comuni-
dades esta singela Oração dos Atletas 
para que a prática do esporte promo-
va fraternidade e desenvolvimento 
humano. Que a paz esteja sempre 
em nossos corações, a fim de que 
sejamos seus promotores e anuncia-
dores da Boa Nova, vinda do amor 
transbordante e terno de Deus mise-
ricordioso:

Oração dos Atletas29

Senhor, Pai da Vida,
Ajudai-nos a manter viva a fé,

recordar com gratidão o dom de Vosso 
Filho, Jesus, mestre e amigo.
Lembrai-nos que somos todos 

companheiros de viagem,
durante os preparativos para as 

competições.
Dai-nos coragem e iluminai todos os 
atletas que procuram alcançar seus 

objetivos e realizar seu sonhos.
Senhor, abençoai os atletas que dedicam 

suas vidas ao esporte;
dai-lhes saúde e paz.

Ensinai-nos a competir sem discórdia.
Ajudai todos os participantes a cumprirem 

fielmente as suas tarefas.
Que o cansaço e o desânimo não os afastem 

da luta diária em busca da vitória.
Que no final de cada corrida, depois de 
todos os esforços para alcançar a meta, 

não existam perdedores humilhados, mas 
apenas e sempre o reconhecimento fraterno 

de uns pelos outros.
Nós vos pedimos por Cristo, Nosso Senhor.

Amém.

Rio de Janeiro, Cidade Olímpica, 23 
de junho de 2016, Dia Olímpico, 122 

anos da criação do Comitê Olímpico 
Internacional.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião 

do Rio de Janeiro

1 Cf. João Carlos PERINI. Dom Bosco e os jogos: a 
fascinante pedagogia do santo dos jovens. Brasília, RBS, 
2012, p. 9: “Corpo e esporte, devidamente orientados, 
podem contribuir decisivamente para a formação da pes-
soa e a renovação da sociedade. Disso deu provas Dom 
Bosco e também nisso foi muito bem sucedido”. “Dom 
Bosco, ao invés, tinha descoberto que o jogo, por si só, 
não podia servir apenas para atrair os meninos, propor-
cionando-lhes momentos de lazer, mas, podia-se ir além: 
podia-se educá-los com o jogo e durante o jogo, levando-os 
à descoberta de valores”, p. 45. “Para transmitir con-
teúdos educativos específicos, podemos servir-nos de jogos 
estruturados de modo tal que chegamos a compreender 
significados profundos através do jogo. Está documentado 
que Dom Bosco usou também esse tipo de jogos simbólicos 
ou 'temáticos'” (MB III, p. 138-140 e MB VI, p. 403-
404). “Um autor sustenta que a escola dombosquiana de 
esporte foi a primeira na Itália a mostrar como a atividade 
esportiva, a seu modo, é um formidável veículo de valores”  
(PIOVATO, S. “Don Bosco e la cultura popolare” . In: 
TRANIELLO, F. (Org.). Don Bosco nella storia de lla 
cultura popolare. Torino: SEI, 1987, p. 282). “Embora 
não diminuindo o valor dos jogos simbólicos, em nossa 
pesquisa demonstramos que o fator essencial para comu-
nicar valores é a participação do educador nos jogos dos 
educandos. Participação que cria amizade e sintonia 
e gera uma 'corrente elétrica' que veicula os conteúdos 
educativos do educador ao educando e vice-versa. Para 
esse fim, pode servir também o jogo mais insignificante, 
contanto que seja realizado por educandos e educadores 
juntos. ZAVALLONI, R. Educarsi Alla Responsabilità. 
Milano: Paoline, 1986, p. 95.”, p. 119.
2 “Em 1908… Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos 
Olímpicos modernos, procurou a ajuda do Vaticano para 
apoiar os Jogos, e o Papa Pio X em pessoa ofereceu-lhe o 
seu apoio”. Noutra parte da obra a autora afirma que 
São Pio X, já acreditava no grande potencial educa-
cional que o esporte tem, mesmo que naquele tempo 
apenas 3% da população mundial praticasse qualquer 
modalidade esportiva.
3 PIO XII. Discorsi al Congresso Scientifico mondiale di 
atlética, Insegnamenti X, 3 (1978), p. 300.
4 PAULO VI. Discurso al CIO, 22 de abril de 1966 

in G.B. Gandolfo-L.Vassallo. Losport Nei documenti 
pontifici. Brescia, Ed. La Scuola, 1994, p. 82.
5 GS, n. 61.
6 “Com efeito, o desporto pode oferecer uma contribuição 
válida para o entendimento pacífico entre os povos e co-
laborar para a confirmação da nova civilização do amor 
no mundo.” Palavras de São João Paulo II ao abrir o 
Jubileu dos Esportistas no Estádio Olímpico de Roma, 
em 29 de outubro do ano 2000. 
7 Com o Presidente o Stanisław Cardeal Ryłko. E sendo 
conselheiro Dom Orani João Tempesta, O. Cist.
8 Este Pontifício Conselho para os Leigos transfor-
mar-se-á em Congregação, segundo decisão do Papa 
Francisco.
9 Cf. JOÃO PAULO II. Discurso ao jubileu dos espor-
tes. 28 de outubro de 2000,Insegnamenti XXIII, 2 
(2000), p. 726.
10 JOÃO PAULO II. Discorso al Centro Sportivo Italia-
no in L’Osservatore Romano de 27 de julho de 2004, 
pp. 1-5.
11 Cf. João Paulo II. Homilia da Santa Missa pelo Ju-
bileu dos esportes, Insegnamenti XXIII, 2 (2000), pp. 
728-732.
12 Audiência de 17 de dezembro de 2012 com a de-
legação Italiana.
13 “Que o esporte seja sempre instrumento de inter-
câmbio e crescimento e nunca de violência e nem de 
ódio” - Papa Francisco citado in https://www.facebook.
com/PastoralDoEsporteRio. 
14 Pontifício Conselho para os Leigos e o Pontifício 
Conselho para a Cultura.
15 “Excelência de fazer o melhor que podemos em busca 
da santidade”, cf. sitio da Arquidiocese/Pastoral dos 
esportes in http://www.pastoraldoesporterio.org.br/
igreja-e-esporte/historia. 
16 “A amizade como forma de amar o próximo como a si 
mesmo”. Cf. Idem.
17 “O Respeito a si mesmo através do cuidado com o pró-
prio corpo, templo do Espírito Santo, e ao próximo enxer-
gando nele a imagem e semelhança de Deus”. Cf. Ibidem.

18 Cf. Cân. 747, trata-se de um cânon constitucional, 
oriundo da Lei fundamental da Igreja. Aqui salienta 
uma Constituição Conciliar, a Gaudium et Spes, n. 42, 
que sustenta que o Magistério da Igreja não se limita 
ao dogmático, senão que alcança inclusive o moral e 
o político, uma vez que a salvação afeta ao homem 
inteiro. Com razão, aqui se incluem os esportes.
19 Já conta-se 100 núcleos nas paróquias.
20 Desde 2007 a cidade já teve eventos esportivos mun-
diais como Pan-Americano em 2007, Jogos Mundiais 
Militares em 2011, Copa das Confederações da FIFA 
em 2013 e Copa do Mundo da FIFA Brasil em 2014, 
bem como outros eventos como a própria Jornada 
Mundial da Juventude em 2013.
21 Cf. Paulo Vítor Ubaldino in http://www.pastoral-
doesporterio.org.br/noticias/1-ano-para-os-jogos-o-
limpicos-e-paralimpicos-do-rio. 
22 Pe. Marcos Vinicius Antunes da Trindade afirmou 
que a atividade física “ajuda bastante no trabalho 
pastoral, seja na modalidade paroquial, atendendo as 
pessoas, seja durante a missa”. Outro sacerdote que 
incentiva o esporte é reitor do Seminário Propedêu-
tico Rainha dos Apóstolos, Pe. Leandro Lenin, onde 
incentiva muito os seminaristas à prática de esportes. 
No Seminário São José existe um bom trabalho de 
educação física e uma prática anual de um campeonato 
entre os seminaristas.
23 Cf. 1Tm 1,12-17; Lc 9,62; Fl 3,7; Gn 19,26; 41,51.
24 Trata-se de uma metáfora desportiva, onde se mostra 
o intenso esforço necessário para a vida cristã (cf. 1Cor 
9,24 e 27; Hb 12,1). O escopo ou alvo é algo que os 
gregos usavam para descrever um caçador perseguindo 
avidamente a presa, como Paulo o fez no início com 
os cristãos, mas agora ele persegue a vocação de uma 
vida em Cristo. Este termo se encontra noutras cartas 
paulinas e quer dizer a fita diante da meta, no final 
da pista, à qual o atleta dirige seu olhar. Paulo está 
como voluntário nesta corrida, mas ele se empenha 
totalmente e com todas as forças. Ele não é atiçado 
por trás, com ordens, mas, sim, atraído pelo alvo, pelo 
prêmio da vitória. Assim deve ser o cristão.
25 “Crentes e não crentes concordamos que a Terra é 

herança comum cujos frutos devem beneficiar a todos. 
Contudo o que acontece no mundo em que vivemos? 
A relação entre a pobreza e a fragilidade do plane-
ta requer outro modo de lidar com a economia e o 
progresso concebendo um novo estilo de vida porque 
precisamos de uma mudança que nos una a todos. 
Libertar-nos da escravidão do consumismo. Faço-te 
um pedido especial: que cuidemos da criação, (da na-
tureza) recebida como um dom, que é preciso cultivar 
e protegê-la para as gerações futuras. Cuidar da casa 
comum”. Ver Franciscus, PP. Laudato Si.,Città del Va-
ticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, nn. 13, 17, 
53, 61, 155, 164, 232 e 243.
26 “Privar-me-ei, pois, disto e daquilo, destas coisas que me 
apartam do meu caminho ou me fazem parar. Farei isto 
e aquilo, tudo que pode servir a me conduzir e adiantar 
no caminho do céu”. São Francisco de Sales, Introdução 
à Vida Devota, Parte I, Capítulo XV.
27 Cf. JOAO PAULO II.  Discurso na Conferência so-
bre desporto promovido pela CEI, Insegnamenti XII, 2 
(1989), p. 1346.
28 Presença da Caridade Social, na sua expressão garantida 
pelo projeto Rio Se Move, proposto pela Adveniat e lan-
çado no dia 06 de abril de 2016 em Hamburgo, com a 
presença de um de nossos representantes. Esta instituição 
católica está buscando capital, junto a outras instituições 
germânicas, numa união de esforços para ajudar projetos 
sociais com ou sem uso de esportes. Já foram aprovadas 
ajudas para 17 projetos, além da Campanha no Rio, que 
recebe o nome de Rio Se Move: a cidade ajudando seus 
concidadãos. A meta é destacar verdadeiros legados hu-
manos e sociais de um evento mundial como este. Junto 
às melhorias na infraestrutura da cidade, avanços tão 
mencionados e necessários, importa destacar os legados 
humanos e de desenvolvimento social, com ações que 
incluam os que estão à margem na atenção daqueles que 
agora aqui investem. Uma carta de intenção, ainda a ser 
assinada pela CNBB, CRB, Arquidiocese do Rio de Ja-
neiro e demais representantes da sociedade civil, mostrará 
o interesse de todos em que tais grandes eventos tenham 
seu fruto mais humanizado e inclusivo.
29 Padre Vanderlei Souza da Silva, MSF.

Referências:
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“O Pontifício Conselho para os Leigos, desejado pelo Concílio Vati-
cano II, teve um protagonismo relevante nesses 50 anos de existência 
ao animar a participação dos leigos na missão da Igreja”, afirmou o 
arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta.

O arcebispo participou da última plenária do Pontifício Conselho 
para os Leigos, no qual é membro conselheiro, realizada em Roma, de 
16 a 18 de junho, sob a direção do Cardeal Stanislaw Rylko.

“Fomos convocados para celebrar o jubileu do Pontifício Conselho 
para os Leigos, mas também para fazer um balanço, de ver os passos 
dados, de ouvir as ricas experiências do laicato por todo o mundo, rela-
cionadas com a Jornada Mundial da Juventude, o mundo dos esportes 
e ainda as novas comunidades”, disse.

Dom Orani acrescentou que a plenária também contemplou a 

formatação do novo dicastério, que deve vigorar a partir de setembro. 
“Entre as mudanças que o Papa Francisco tem feito na reforma da 

Cúria Romana, está o de unir vários discatérios. Neste aspecto, a dimen-
são dos leigos, família e vida com todos juntos, formando o Pontifício 
Conselho para os Leigos, Família e Vida. São novos desafios e novas 
responsabilidades. Por outro lado, a certeza de uma maior presença da 
Igreja no mundo”, concluiu o cardeal.

Entre os brasileiros presentes, também estavam o arcebispo de 
Belém do Pará, Dom Alberto Taveira Corrêa, e o fundador da Comunidade 
Shalom, Moisés Azevedo.

JESSICA PINHEIRO
jessica@testemunhodefe.com.br

Novas responsabilidades

O Papa Francisco recebeu no 
dia 17 de junho, na Sala Clemen-
tina, no Vaticano, 85 participan-
tes na Assembleia do Pontifício 
Conselho para os Leigos, entre 
os quais o Cardeal Orani João 
Tempesta, arcebispo do Rio de 
Janeiro.

Em seu discurso, o Santo 
Padre recordou que o Pontifício 
Conselho para os Leigos será 
incorporado no Pontifício Con-
selho para a Família, em conexão 
com a Academia para a Vida.

Na primeira parte do seu 
pronunciamento, Francisco 
fez uma retrospectiva das ati-
vidades do Pontifício Conselho 
para os Leigos, desde a sua 
instituição, há quase 50 anos, 
por obra do bem-aventurado 
Paulo VI, que, na época (1976), 
não hesitou em definir o orga-
nismo da Santa Sé como “um 
dos melhores frutos do Concílio 
Vaticano II”, cujo objetivo era a 
coordenação, estudo e consulta 
para “estimular os leigos a tomar 
parte ativa da vida e da missão 
da Igreja”.

Desta forma, o Papa Fran-
cisco agradeceu ao Senhor pelos 
abundantes frutos deste dicas-
tério que, em todos estes anos, 
suscitou o nascimento de tantas 
associações laicais, movimentos 
e comunidades de índole mis-
sionária.

Em modo particular, o San-
to Padre destacou o crescente 
papel e presença da mulher na 
Igreja, como também a criação 
das Jornadas Mundiais da Ju-
ventude, gesto providencial de 
São João Paulo II, instrumento 
de evangelização das novas ge-
rações, mantido com particular 
carinho pelo Pontifício Conse-
lho para os Leigos. 

“O mandato que receberam 
do Concílio era exatamente o 
de ‘impelir’ os fiéis leigos a se 
engajar, cada vez mais e melhor, 
na missão salvífica e evangeliza-
dora da Igreja. Com o Batismo 
e a Confirmação, o fiel leigo se 
torna discípulo missionário do 
Senhor, sal da terra, luz do mun-
do e fermento que transforma a 
sociedade”, recordou.

‘Precisamos de leigos formados e animados pela fé cristã’

Papa agradece o trabalho do Pontifício Conselho para os Leigos

Com efeito, nesta Assembleia do Ponti-
fício Conselho para os Leigos, foram recor-
dados todos aqueles que se dedicaram, com 
paixão e empenho, à promoção da vida e do 
apostolado dos leigos ao longo destes quase 
50 anos. À luz deste caminho percorrido, o 
Papa encorajou os presentes a olhar nova-
mente o futuro com esperança, pois muito 
ainda deve ser feito diante dos novos desafios.

“Convido-lhes a acolher a reforma da 
Cúria Romana, que os envolverá, como sinal 
de estima e valorização do seu trabalho, 
na vocação e missão dos leigos no seio da 

Igreja. O novo organismo terá como ‘leme’ 
prosseguir na sua navegação, tendo como 
campos privilegiados a família e a defesa da 
vida. Sobretudo neste Ano Jubilar, a Igreja 
é chamada a ser ‘casa paterna’, comunidade 
evangelizadora.”

Neste sentido, o Papa Francisco propôs, 
como horizonte de referência para o imediato 
futuro, o seguinte binômio: “Igreja em saída” 
e “laicato em saída”, lançando o olhar para 
os que se encontram ‘distantes’ do nosso 
mundo, às tantas famílias em dificuldade e 
necessitadas de misericórdia, aos campos 

de apostolado ainda inexplorados e aos nu-
merosos leigos, que devem ser envolvidos e 
valorizados pelas instituições eclesiais.

O Santo Padre concluiu seu discurso 
dizendo que “precisamos de leigos bem for-
mados, animados pela fé cristã, que “sujem 
suas mãos” e não tenham medo de errar, 
mas que prossigam adiante. Precisamos de 
leigos com visão do futuro, e não fechados 
nas pequenezas da vida, mas experientes e 
com novas visões apostólicas”.

RÁDIO VATICANO

RÁDIO VATICANO
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No dia 22 de junho, o Papa Francisco 
nomeou o bispo auxiliar do Rio de 
Janeiro Dom Paulo Cezar Costa 

como bispo titular da Diocese de São Car-
los, no interior de São Paulo. O anúncio 
foi feito pelo Cardeal Orani João Tempesta 
pela Rádio Catedral FM.

Na carta dedicada a Dom Paulo, o 
cardeal destacou a importância da diocese 
no Estado de São Paulo, e pediu para que 
São Carlos o acolhesse de coração aberto, 
uma vez que o novo bispo está animado a 
doar-se ‘pelos eleitos’. 

“Essa é uma das mais importantes dio-
ceses do interior de São Paulo, mãe de mui-
tas dioceses no Centro, Norte e Noroeste do 
estado. Quero cumprimentar a Diocese de 
São Carlos, seu volumoso e virtuoso clero 
religioso e pedir-lhes que acolham de co-
ração aberto o grande presente que oferta-
mos: Dom Paulo Cezar, que chega animado 
para dar a sua vida ‘pelos eleitos’. Que não 
falte a ele a graça de Deus, a proteção ma-
terna de Nossa Senhora e a proteção de São 
Carlos Borromeu. Agradeço pelo trabalho 
realizado no Rio de Janeiro. Que a graça 
de Deus o acompanhe nessa nova missão. 
Conte com nossas preces”, finalizou.

Em entrevista ao programa “Em Dia 
com a Notícia”, da Rádio Catedral FM, no 
dia do anúncio, Dom Paulo Cezar contou 
que deseja ser a presença do Bom Pastor 
na nova diocese. Ele ainda agradeceu pela 
oportunidade de poder servir na Arquidio-
cese do Rio durante cinco anos.

“Vou a essa missão com o coração aber-
to, buscando ser a presença do Bom Pastor 
para aqueles que o Senhor me confiou. 
Cristo sempre nos toma de algum lugar. 

Dom Paulo Cezar Costa
O bispo eleito da Diocese de São Carlos, 

Dom Paulo Cezar Costa, nasceu em Va-
lença (RJ), no dia 20 de julho de 1967. Sua 
caminhada ao sacerdócio começou no Se-
minário Nossa Senhora do Amor Divino, em 
Petrópolis, como seminarista da Diocese de 
Valença (RJ), onde se graduou em filosofia. 
De 1989 a 1992 estudou no Seminário Ar-
quidiocesano de São José, no Rio de Janeiro, 
onde fez teologia no Instituto Superior de 
Teologia da Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro. 

SACERDÓCIO
Depois de ordenado sacerdote em 5 

de dezembro de 1992, exerceu na Diocese 
de Valença os ofícios de vigário paroquial 

da Paróquia São Pedro e São Paulo, em 
Paraíba do Sul, e de 1994 a 1996, pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em 
Vassouras. 

ESTUDOS EM ROMA
De 1996 até 2001, fez os estudos de 

mestrado e doutorado em teologia sistemá-
tica na Pontifícia Universidade Gregoriana, 
em Roma, residindo no Pontifício Colégio 
Pio Brasileiro. Ao voltar para a Diocese de 
Valença, exerceu até 2006 o ofício de pároco 
da Paróquia Santa Rosa de Lima. 

VIDA ACADÊMICA
No Departamento de Teologia da Pon-

tifícia Universidade Católica, no Rio de 
Janeiro (PUC-Rio), é professor desde 2002 

de cristologia e patrologia, e foi coordenador 
de graduação (2003-2005); coordenador de 
Pós-Graduação (2005-2007) e diretor (2007-
2010). Lecionou, também, no Instituto Supe-
rior de Teologia da Arquidiocese do Rio e no 
Instituto de Filosofia e Teologia Paulo VI, em 
Nova Iguaçu. De 2006 até 2010, foi reitor do 
Seminário Paulo VI, em Nova Iguaçu. Autor 
de diversas publicações na área teológica, 
também foi membro do grupo de peritos da 
Comissão de Doutrina da CNBB. 

BISPO AUXILIAR
No dia 24 de novembro de 2010, foi 

nomeado bispo titular de Esco e auxiliar 
do Rio de Janeiro, recebendo a ordenação 
episcopal em 5 de fevereiro de 2011. Na 
Arquidiocese do Rio de Janeiro foi vigário 

geral, animador do Vicariato Suburbano e 
Oeste; membro da Fundação Padre Anchie-
ta e do Conselho Universitário da PUC-Rio 
e membro da Associação Mantenedora da 
PUC-Rio. Entre outras pastorais e grupos na 
Arquidiocese Rio de Janeiro, acompanhou a 
Pastoral Universitária, o ensino religioso, as 
escolas católicas, a Pastoral da Educação e 
a Dimensão Missionária. 

CNBB
No Regional Leste 1 da CNBB, foi bispo 

referencial da Comissão Regional para os 
Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, 
da Pastoral Universitária e da Dimensão 
Missionária. Também foi membro da Co-
missão Episcopal Pastoral para a Doutrina 
da Fé da CNBB.

Dom Paulo no dia do anúncio: “Vou com o coração aberto, buscando ser a presença do Bom Pastor”

Dom Paulo Cezar é nomeado bispo de São Carlos

É bonito quando olhamos os evangelhos 
e encontramos Jesus que sempre retira 
os apóstolos de algum lugar, assim como 
toma da Arquidiocese do Rio, a qual servi 
durante cinco anos e, junto ao cardeal, 
tive a oportunidade de enfrentar grandes 
desafios e construir muitos projetos.  Só 
tenho a agradecer a Dom Orani, aos meus 
irmãos bispos auxiliares, aos padres, diá-

conos, seminaristas e ao nosso bom povo 
carioca”, enfatizou. 

A Diocese de São Carlos possui 
1.155.786 habitantes distribuídos entre 
as 29 cidades e conta com cerca de 150 
sacerdotes e 114 paróquias. A diocese foi 
criada no dia 7 de junho de 1908 pelo 
Papa Pio X através da bula “Diocesium 
Nimiam Amplitudinem”, desmembran-

do-a da Diocese de São Paulo que, até 
então, fazia parte da Província Eclesiás-
tica do Rio de Janeiro. Passados mais de 
cem anos, a Arquidiocese do Rio envia um 
de seus filhos para servir em São Carlos, 
como o sétimo bispo da diocese paulista.

PRISCILA XAVIER
priscila@testemunhodefe.com.br

CARLOS MOIOLI
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Carta do Cardeal Tempesta ao bispo eleito de São Carlos
Aos caríssimos irmãos e irmãs da Arqui-

diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro
Ao caríssimo irmão Dom Paulo Cezar 

Costa, bispo nomeado de São Carlos
Paz!
Hoje é anunciada a nomeação de Dom 

Paulo Cezar Costa como novo bispo dioce-
sano de São Carlos, no Estado de São Paulo, 
Regional Sul 1 da CNBB, Província Eclesiástica 
de Campinas.

A nossa arquidiocese acolhe com carinho 
essa nomeação feita pelo Papa Francisco, 
transferindo o nosso irmão bispo, até agora 
nosso auxiliar e titular de Esco. Dom Paulo, 
com 49 anos de idade a completar em 20 de 
julho, 24 de sacerdócio a 5 de dezembro e 5 
de episcopado já comemorados no dia 5 de 
fevereiro, assume uma nova missão na Igreja. 

Dom Paulo optou por residir junto conos-
co nestes anos em que pudemos estar juntos, 
compartilhando as buscas e soluções para o 
nosso trabalho pastoral nesta grande cidade. 
Sua capacidade de estudos e seu trabalho de 
professor universitário nos ajudaram nestes 
anos de serviço apostólico. Foi grande sua 
missão durante a Jornada Mundial da Juven-
tude, além de todos os trabalhos pastorais 
assumidos tanto na arquidiocese, como no 
Regional Leste 1 e também na CNBB. 

A missão na JMJ é um capítulo à parte 

e merece muitas considerações. Mas entre 
todas é justamente a conclusão que tiramos 
de todos os nossos trabalhos e lutas durante 
esse grande evento: vimos Deus agir. E para 
aqueles que viram por dentro todas as ques-
tões muito mais ainda. Muito obrigado, Dom 
Paulo, pela sua unidade e partilha durante 
esse grande e belo momento em nossa Igreja, 
que comoveu não apenas os jovens, mas a 
todos de perto e de longe.

Os vicariatos que esteve acompanhando, 
assim como os demais trabalhos, puderam 
sentir sua proximidade com as dificuldades 
e soluções das questões, e foi um membro 
participativo e opinativo de nossas reuniões 
de governo e de episcópio. Muito contribuiu 
com a nossa missão no pastoreio do Rio de 
Janeiro. 

As iniciativas pastorais, educacionais e 
culturais, como o trabalho missionário e o 
Pátio dos Encontros, foram algumas de suas 
marcas na colaboração da presença da Igreja 
na grande cidade. 

A presença no Regional Leste 1 na 
comissão para os ministérios ordenados, 
Osib e pastoral universitária marcaram sua 
presença na animação e incentivo desses 
trabalhos específicos.

Talvez uma missão não muito conhecida, 
mas de especial importância, foi na área 

mais administrativa, com a presidência da 
comissão de recuperação do nosso patri-
mônio, acompanhamento da administração, 
economato e departamento jurídico da 
arquidiocese.

Dom Paulo Cezar Costa, muito obrigado, 
em nome de nossa arquidiocese, pela sua de-
dicação, unidade, interesse e missão alegre. 

Agora seus olhos se voltam para o centro 
do Estado de São Paulo, que tão bem conhe-
ço, pois minhas origens estão ali próximas, 
na Diocese de São João da Boa Vista, e pela 
missão que desempenhei na Diocese de 
São José do Rio Preto, que, antes da criação 
da Diocese de Catanduva, fazia limite com 
São Carlos. Ali foi minha passagem de mui-
tas viagens tanto para o sudoeste de São 
Paulo na época da vida monástica, assim 
como para a capital, na época do bispado 
de Rio Preto.

Será o 7º Bispo Diocesano de São Carlos 
nestes 108 anos de criação da diocese. Ela 
foi criada por um santo: São Pio X! Leva o 
nome de outro grande santo, que marcou a 
história da Igreja: São Carlos Borromeu. Terá 
uma bela e importante missão como bom 
pastor do povo que lhe está sendo entregue, 
juntamente com os padres, diáconos, religio-
sos, religiosas, seminaristas, consagrados, 
consagradas e, em especial, os cristãos leigos 

e leigas que levam adiante com entusiasmo a 
vida como Igreja que anuncia a misericórdia 
do Senhor.

Irá iniciar a sua vida de bispo diocesano 
dentro do Ano da Misericórdia, jubileu extra-
ordinário proclamado pelo Papa Francisco e 
que tanto bem tem feito à Igreja. Que seja 
também sua missão assim marcada por essa 
experiência misericordiosa.

Tenha certeza de que nós o acompanha-
remos com nossas orações e unidade. Estou 
convicto de que sempre saberá encontrar 
aqui em nossa casa o seu lugar de irmão 
querido, e que sempre se sentirá em sua casa 
e sua família. Como o senhor conhece a nossa 
realidade, peço que reze por nós e por nossas 
necessidades.

Tenho plena convicção de que o Senhor 
conduz a História, e, assim como nos con-
duziu até aqui, irá conduzi-lo em seus novos 
caminhos.

Que o Senhor o sustente, ilumine, condu-
za, guarde, proteja e lhe dê a sabedoria neces-
sária para servir ao seu povo com alegria, e 
conduzir a todos pelo caminho da santidade.

São Sebastião do Rio de Janeiro,
22 de junho de 2016

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.
CARLOS MOIOLI

No dia do anúncio, Dom Roque, Cardeal Tempesta, Dom Paulo Cezar e Dom Luiz Henrique
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Em primeiro lugar, saúdo Dom Airton 
José dos Santos, nosso metropolita e admi-
nistrador apostólico. A ele agradeço todas 
as forças dedicadas à nossa Igreja de São 
Carlos e manifesto minha comunhão.

Meus caros diocesanos de São Carlos,
Ainda não vos conheço, mas um pri-

meiro e grande vínculo já nos une: aquele 
de irmãos e irmãs no belo e envolvente 
caminho da fé. Neste caminho, a Igreja, 
neste Ano da Misericórdia, me pediu algo 
mais, ser também vosso bispo. Exercer 
este ministério para vocês é uma grande 
responsabilidade, mas o assumo na con-
fiança naqu’Ele que me chamou, o Pastor 
Bom – Belo e Misericordioso. 

Tenho certeza que entro numa Igreja 
que possui uma grande tradição, uma 
história e uma caminhada. Entro com a 
disposição de vos conhecer, amar e doar o 
melhor das minhas forças para que Jesus 
Cristo possa aí ser mais conhecido, teste-
munhado e amado. Inicia-se, como dizia o 
Papa Francisco, na sacada da Basílica de 
São Pedro, no dia da sua eleição: “E agora 
iniciamos este caminho, bispo e povo. Um 
caminho de fraternidade, de amor, de con-
fiança entre nós”. É nesta interação bonita, 
onde cada um, na missão que lhe é própria, 
dá o melhor de si, que a Igreja cresce e cum-
pre com beleza a sua missão de anunciar e 

testemunhar Jesus Cristo. Vocês já fazem 
parte das minhas orações, já entraram no 
meu coração de pastor.

Venho de uma experiência muito rica 
de cinco anos e cinco meses como bispo 
auxiliar do amado Cardeal Orani João Tem-
pesta, meu pai no episcopado, na grande 
cidade do Rio de Janeiro. Experiência rica, 
na qual sobre a guia do nosso cardeal, en-
frentamos grandes desafios e construímos 
grandes projetos, desde a Jornada Mundial 
da Juventude, o Pátio dos Encontros, a ani-
mação dos vicariatos Suburbano e Oeste, 
a dimensão missionária, o acompanha-
mento da nossa Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-Rio), da qual sou professor 
no Departamento de Teologia, Pastoral da 
Cultura, Pastoral Universitária, Pastoral 
da Educação e Escolas Católicas, o acom-
panhamento da Administração da Arqui-
diocese e o Seminário de São José, no qual 
fui professor. Onde o Cardeal Orani João 
Tempesta nos permite trabalhar, se doar e 
fazê-lo com alegria. Por toda essa riqueza, 
só tenho que agradecer a Deus, ao nosso 
cardeal, aos meus irmãos bispos auxiliares, 
aos padres, diáconos, seminaristas e ao 
bom povo carioca.

Iniciarei esta nova missão com o desejo 
de contar com todas as forças vivas desta 
grande Igreja de São Carlos, presente nos 

seus diversos municípios: os padres, meus 
primeiros colaboradores, com os quais con-
tarei totalmente para levarmos adiante a 
missão evangelizadora da Igreja; os religio-
sos e religiosas, diáconos, seminaristas, os 
leigos (as) que possuem uma missão bonita 
no anúncio e testemunho de Jesus Cristo. 
Espero contar e trabalhar construindo uma 
comunhão rica com todas as forças vivas 
desta nossa Igreja de São Carlos. Já tinha 
uma ligação especial com São Carlos Bor-
romeu, pois Dom Orani João Tempesta me 
chamou para comunicar a minha nomeação 
episcopal pelo Papa Bento XVI, na festa 
de São Carlos, dia 4 de novembro de 2010. 

Espero estabelecer com todos os setores 
da sociedade um diálogo profícuo e respei-
toso. Papa Francisco, quando visitou o Rio 
de Janeiro, propôs a cultura do encontro. Diz 
ele: “Entre a indiferença egoísta e o protesto 
violento, há uma opção sempre possível: 
o diálogo. O diálogo entre as gerações, o 
diálogo no povo, porque todos somos povo, 
a capacidade de dar e receber, permane-
cendo abertos à verdade. Um país cresce 
quando dialogam de modo construtivo as 
suas diversas riquezas culturais: a cultura 
popular, a cultura universitária, a cultura 
juvenil, a cultura artística e a cultura tec-
nológica, a cultura econômica e a cultura da 
família, e a cultura da mídia. É impossível 

imaginar um futuro para a sociedade sem 
uma vigorosa contribuição das energias 
morais numa democracia que permaneça 
fechada na pura lógica ou no mero equilíbrio 
de representação de interesses constituí-
dos”. Creio, na cultura do encontro, na qual 
através do diálogo dos diversos atores da 
vida de uma sociedade se constrói grandes 
projetos, se resolvem problemas, se edifica 
o bem comum e todos ganham.

Aos meus irmãos bispos do Regional Sul 
1, manifesto o meu desejo de trabalhar em 
comunhão e criar fraternidade episcopal para 
que através do nosso viver possamos teste-
munhar o Cristo que servimos e amamos. 

Peço que me esperem numa atitude 
de profunda oração, pois nela tocamos o 
mistério do amor de Deus. Quero realizar 
convosco e para vocês unicamente a von-
tade de Deus. O Senhor, que um dia pediu a 
Abraão, nosso pai na fé, que partisse, hoje 
pede a mim. Partirei do Rio para São Carlos 
numa dimensão de fé. Numa atitude de 
escuta orante e de abertura, conseguiremos 
realizar o projeto que Deus tem para nossa 
Igreja e para cada pessoa.

Meu abraço fraterno e minha bênção 
apostólica,

Dom Paulo Cezar Costa
Bispo eleito da Diocese de São Carlos

Carta de Dom Paulo Cezar aos amigos de São Carlos

ARQUIVO PESSOAL

Ardoroso missionário, Dom Paulo iniciará sua missão “por um caminho de fraternidade, de amor e de confiança”
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A primeira leitura de hoje e o Evan-
gelho nos apresentam dois relatos de vo-
cação. O objetivo, todavia, do Evangelho 
é nos mostrar quem é Jesus segundo a 
concepção lucana.

Olhando a primeira leitura temos o 
relato da vocação de Eliseu. O Espírito 
do Senhor manda que Elias, em vista 
da proximidade de sua partida desse 
mundo, vá ungir Eliseu como profeta 
em seu lugar, pois a palavra do Senhor 
não pode deixar de ser proclamada. Elias 
realiza, então, um gesto simbólico. Passa 
e lança sobre Eliseu o seu manto. Eliseu 
entendeu que se tratava de uma ação em 
vista de convocá-lo à vocação profética e 
então corre atrás de Elias. Ele lhe faz um 
pedido: ir primeiro despedir-se dos seus 
familiares. Elias permite e, então, depois 
disso, Eliseu começa a seguir Elias como 
seu servo até que assumirá, futuramente, 
a função de profeta em lugar de Elias.

O final do Evangelho está em cone-

xão com essa primeira leitura. Todavia, 
o Evangelho começa com Lc 9,51: Jesus 
tomou resolutamente o caminho para 
Jerusalém. O caminho para Jerusalém é 
um ponto forte na teologia de Lucas. É lá 
que morrem os profetas, pois é também 
lá que eles anunciam a Palavra de Deus, 
Palavra esta muitas vezes de juízo contra 
as autoridades constituídas. Lucas faz 
questão, então, de dizer, que Jesus não 
se furta nem à vocação e nem ao destino 
de um profeta. Ele vai anunciar a Palavra, 
em Jerusalém, e ali vai dar a sua vida. Ele 
não titubeia nem vacila, mas toma esse 
caminho “resolutamente”.

Depois do episódio que narra breve-
mente a rejeição dos samaritanos, Lucas 
nos apresenta um relato de vocação, que 
se assemelha ao da primeira leitura, mas 
que mostra a superioridade do chamado 
de Cristo. 

Primeiro é alguém que se oferece: Eu 
te seguirei para onde quer que fores. Para 

este que está empolgado, Jesus diz qual é 
a realidade daquele que se propõe segui-
-lo: As raposas têm tocas e os pássaros 
têm ninhos; mas o Filho do Homem não 
tem onde repousar a cabeça. Depois Jesus 
toma a iniciativa e convoca alguém dizen-
do segue-Me, semelhante ao que Elias fez 
com Eliseu na primeira leitura. E, assim 
como Eliseu, este que foi chamado, cujo 
nome não conhecemos, quis ir primeiro 
sepultar seu pai. A resposta de Jesus foi 
negativa e extremamente dura: Deixa que 
os mortos enterrem seus mortos; mas tu, 
vai anunciar o Reino de Deus. A mesma 
dureza na resposta se encontra diante 
do terceiro, que quer seguir, mas quer ir 
primeiro despedir-se de seus familiares: 
Quem põe a mão no arado e olha para 
trás, não está apto para o Reino de Deus. 
Com estas respostas tão contundentes de 
Jesus, Lucas quer mostrar que o chamado 
do Mestre é radical e exige uma decisão 
tão radical quanto à d’Ele, que se pôs 

LITURGIA DIÁRIA - Tempo Comum
SEGUNDA-FEIRA
Dia 27 de junho
1ª Leitura - Am 2,6-10.13-
16
Salmo - 49 (50)
Evangelho - Mt 8,18-22

TERÇA-FEIRA 
Dia 28 de junho
1ª Leitura - Am 3,1-8;4,11-12
Salmo - 5
Evangelho - Mt 8,23-27

QUARTA-FEIRA 
Dia 29 de junho
1ª Leitura - Am 5,14-15.21-
24
Salmo - 49 (50)
Evangelho - Mt 8,28-34

QUINTA-FEIRA 
Dia 30 de junho
1ª Leitura - Am 7,10-17
Salmo - 18 (19)
Evangelho - Mt 9,1-8

SEXTA-FEIRA 
Dia 01 de julho
1ª Leitura - Am 8,4-6.9-12 
Salmo - 118 (119)
Evangelho - Mt 9,9-13

SÁBADO 
Dia 02 de julho
1ª Leitura - Am 9,11-15
Salmo - 84 (85)
Evangelho - Mt 9,14-17

13º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM

26 de junho de 2016
1ª Leitura - 1Rs 19,16.19-21
Salmo - 15 (16)
2ª Leitura - Gl 5,1.13-18
Evangelho - Lc 9,51-62

Chamado radical

“resolutamente” a caminho de Jerusa-
lém. Não se trata de impedir alguém de 
realizar sua obrigação filial de sepultar 
o próprio pai. Se trata de uma expressão 
com sentido teológico, que visa demons-
trar a radicalidade que é exigida de quem 
quer, de fato, tornar-se discípulo de Jesus.

 Jesus é mais que um profeta e, por 
isso, daqueles que querem ser seus dis-
cípulos se exige mais do que o que se 
exigia dos que queriam ser discípulos dos 
antigos profetas (cf. primeira leitura). O 
chamado de Cristo é radical, e radical 
deve ser também a resposta dada a Ele.

A segunda leitura é uma lectio cursiva 
(leitura contínua) da Carta aos Gálatas. 
Este trecho do c. 5 começa com a máxima 
paulina É para a liberdade que Cristo nos 
libertou. Agora, o que é a “liberdade”? O 
próprio apóstolo adverte aos Gálatas para 
não fazerem da liberdade uma desculpa 
para servir à carne. Vemos que a discus-
são e a dúvida são tão antigas quanto o 
mandamento. Ainda hoje muitos alegam 
a necessidade de um cristianismo sem 
regras, onde prevaleça a “liberdade”. 
Todavia isso brota de uma compreensão 
equivocada do que seja a liberdade. A 
partir do momento que eu usei minha 
liberdade para tornar-me cristão, devo 
estar disposto a seguir o que o cristianis-
mo me propõe como caminho de vida. 
Do contrário, estaria agindo de modo 
incoerente. Se me fiz cristão, aceitei a 
vida nova do espírito. Agora, sou tanto 
mais livre quanto mais me adequo àquilo 
o que significa viver a vida do espírito. Do 
contrário, não teria sentido tornar-me 
cristão e aceitar a beleza desse nome.

Que a liturgia de hoje nos ajude a 
compreender melhor a que tipo de vida 
somos chamados. Que o Senhor nos 
ajude a aceitarmos e a vivermos com 
radicalidade o chamado à vida cristã e 
que possamos, iluminados pelo Espírito 
Santo, descobrir o verdadeiro sentido da 
liberdade para a qual Cristo nos chamou.

PADRE FÁBIO SIQUEIRA
VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS DE FÉ E CATEQUESE MATER 

ECCLESIAE E LUZ E VIDA
COMENTÁRIO COMPLETO NO SITE: 

WWW.ARQRIO.ORG.BR

COECKE VAN AELST
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Após concluir-
mos a exposição so-
bre as ‘Abordagens 
Contextuais (E)’, a 
saber, as Aborda-
gens ‘da Libertação’ 
e aquela ‘Feminista’, 
o Documento avan-
ça para uma pers-
pectiva bíblica atu-
alíssima em nosso 
tempo, dentro e fora 
do Cristianismo: ‘A 
Leitura Fundamen-
talista’, que passa-
mos a expor.

A leitura funda-
mentalista parte do 
princípio de que a 
Bíblia, sendo Palavra 
de Deus inspirada e 
isenta de erro, deve 
ser lida e interpretada literalmente 
em todos os seus detalhes. Mas por 
“interpretação literal”, ela entende uma 
interpretação primária, literalista, isto 
é, excluindo todo esforço de compre-
ensão da Bíblia que leve em conta seu 
crescimento histórico e seu desenvol-
vimento. Ela se opõe assim à utilização 
do método histórico-crítico, como de 
qualquer outro método científico, para 
a interpretação da Escritura1.

Nesta introdução são colocados os 
diversos elementos que caracterizam 
esta ‘leitura’ bíblica: primeiro a Bíblia 
‘ser lida e interpretada literalmente 
em todos os seus detalhes’ Além disso, 
este ‘literalismo’ de leitura da Bíblia 
implica numa interpretação ‘primá-
ria, literalista’, em dano de todos os 
esforços válidos e até necessários do 
método histórico-crítico empregue na 
interpretação sadia de textos bíblicos. 

Percebem-se, já desde o princípio os 
graves danos que podem ser infligidos 
à interpretação integral e correta das 
Sagradas Escrituras por este tipo de 
‘leitor’.

Mas de onde nasce esta convicção 
fundamentalista como forma de inter-
pretação bíblica?

A leitura fundamentalista teve sua 
origem na época da Reforma, com uma 
preocupação de fidelidade ao sentido 
literal da Escritura. Após o século das 
Luzes, ela se apresentou no protes-
tantismo como uma proteção contra a 
exegese liberal. O termo ‘fundamenta-
lista’ é ligado diretamente ao Congresso 
Bíblico Americano realizado em Nia-
gara, Estado de New York, em 1895. Os 
exegetas protestantes conservadores 
definiram nele «cinco pontos de fun-
damentalismo»: a inerrância verbal da 
Escritura, a divindade de Cristo, seu 
nascimento virginal, a doutrina da ex-
piação vicária e a ressurreição corporal 
quando da segunda vinda de Cristo. 
Logo que a leitura fundamentalista da 
Bíblia se propagou em outras partes do 
mundo ela fez nascer outras espécies 
de leituras, igualmente «literalistas», 
na Europa, Ásia, África e América do 
Sul. Esse gênero de leitura encontra 
cada vez mais adeptos, no decorrer da 
última parte do século XX, em grupos 
religiosos e seitas assim como também 
entre os católicos2.

Recorda-se aqui, por motivos his-
tóricos que a ‘Reforma protestante3’ 
com sua ‘preocupação de fidelidade 

ao sentido literal da Escritura’, traz à 
tona os primeiros germens que irão se 
propagar nos séculos adiante, inclusive 
como uma forma de ‘luta interna’ ao 
movimento reformista, que no século 
XIX irá reagir ao uso da razão histórico-
-crítica na interpretação bíblica. 

Se bem que o fundamentalismo te-
nha razão em insistir sobre a inspiração 
divina da Bíblia, a inerrância da Palavra 
de Deus e as outras verdades bíblicas in-
clusas nos cinco pontos fundamentais, 
sua maneira de apresentar essas verda-
des está enraizada em uma ideologia 
que não é bíblica, apesar do que dizem 
seus representantes. Ela exige uma forte 
adesão a atitudes doutrinárias rígidas e 
impõe, como fonte única de ensinamen-
to a respeito da vida cristã e da salvação, 
uma leitura da Bíblia que recusa todo 
questionamento e toda pesquisa crítica4.

A comissão expõe uma crít ica 
severa aos fundamentos da leitura 
fundamentalista: A primeira afirma 
que a leitura fundamentalista decorre 
de uma ideologia e não das doutrinas 
bíblicas, corolários de uma teologia, 
‘essas verdades está enraizada em uma 
ideologia que não é bíblica, apesar do 
que dizem seus representantes.’

No âmbito da lei-
tura fundamentalista 
residem imposições 
e forçosas doutrina-
ções que obstruem a 
necessária utilização 
da razão científica na 
interpretação correta 
da Bíblia: ‘uma leitura 
da Bíblia que recusa 
todo questionamen-
to e toda pesquisa 
crítica’.

O problema de 
base dessa leitura 
fundamentalista é 
que recusando de le-
var em consideração 
o caráter histórico da 
revelação bíblica, ela 
se torna incapaz de 
aceitar plenamente a 

verdade da própria Encarnação5.

PADRE PEDRO PAULO ALVES DOS SANTOS
DOUTOR EM TEOLOGIA BÍBLICA

pedosantos@gmail.com

1 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

2 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

3 Reforma Protestante foi um movimento reformista 
cristão culminado no início do século XVI por Martinho 

Lutero, quando através da publicação de suas 95 teses, 
em 31 de outubro de 1517 na porta da Igreja do Castelo 

de Wittenberg, protestou contra diversos pontos 
da doutrina da Igreja Católica  Romana, propondo 

uma reforma no catolicismo romano. Os princípios 
fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos 

como os Cinco Solas. Lutero foi apoiado por vários 
religiosos e governantes europeus provocando uma 

revolução religiosa, iniciada na Alemanha, estendendo-
se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, 
Escandinávia e algumas partes do Leste europeu, 

principalmente os Países Bálticos e a Hungria. A 
resposta da Igreja Católica Romana foi o movimento 

conhecido como Contrarreforma ou Reforma Católica, 
iniciada no Concílio de Trento. O resultado da Reforma 

Protestante foi a divisão da chamada Igreja do 
Ocidente entre os católicos romanos e os reformados 

ou protestantes, originando o protestantismo.

4 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

5 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_

interpretazione_po.html.

A palavra de Deus na Bíblia(49):

Interpretação e tradução da Bíblia
REPRODUÇÃO
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ANIMADORES PAROQUIAIS
26/06 - Maria Antonieta Ribeiro
26/06 - Marly Dias Guimarães
27/06 - Sonia Aparecida de Oliveira

AMIGOS

26 DE JUNHO
São João e São Paulo e São 
Josémaria Escrivã de Balaguer
• Adriane Schimitt Dantas Ferreira
• Aila Maria Brito Oliveira
• Alan Cavalcante A. Matos
• Ana Maria Mayrink da Cunha
• Anselmo Pires Fagundes
• Antonia Justina Gomes da Silva
• Armando da Silva
• Bernadete Costa Santiago
• Braulio Alves Neto
• Celia Lucia Almeida Costa
• Danielly L. da Cunha Maciel
• Darcy Reis Sampaio
• Dorotéa Prinscival dos Santos
• Eli Oliveira
• Eloisa Rosa do Nascimento
• Eurídice Nazareth de Oliveira
• Gleici Peril de Castro
• Izaura Gomes da Matta
• Jacirema Rodrigues de Moraes
• Jorge Alexandre da Rocha
• Jorge Rocha
• Josivania do Nascimento Ferreira
• Lidia Mantuano Cascardo
• Lourdes Gomes da Silva
• Luiz Otavio Silva 
• Maria Aparecida da Silva
• Maria Aurineide Viana
• Maria Clara Felix Elias
• Maria de Fatima Freitas
• Maria Heloisa da Silva Ferrari
• Maria José Borsato
• Maria Marinete Reis
• Maria Martins do Vale
• Maria Virginia dos Santos
• Mario Marcos Barroso
• Marlene Cardoso Freitas
• Marli Vieira Silva
• Marta Silva de Almeida
• Martinha Carvalho Lima
• Nelson Monte Alegre
• Norma Machado Chamon
• Patricia Tofani Baer B. Beraldo
• Raul Ferreira de Sousa
• Silvia Fatima Rodrigues Pereira
• Sonia Fagundes Souza
• Sonia Leal Tenorio Rodrigues
• Suedi Alves Gonçalves
• Tania Maria Barbosa Besse
• Teresinha da Silva Pezzino
• Therezinha Maria da S. Aranha
• Valter Joaquim Cardoso
• Virgilia Santos da Silva

27 DE JUNHO
São Cirilo de Alexandria
• Antonia Carvalho de Carvalho
• Antonio Carlos B. Ferreira
• Argemira Miranda Valles
• Armando Rodrigues de Lima
• Aurea Alves Prado
• Bianca Gomes dos Santos e Silva
• Cleonice Madalena de Freitas
• Conceição Dias de Oliveira
• Creuza Tavares Pereira
• Cristiane da Silva Valença
• Debora da Victoria B. da Silva
• Deise Gonçalves dos Santos
• Delizete de Barros Q. de Aguiar
• Denair Alves Nunes
• Denise Diniz Rodrigues
• Deolinda da Silva Tomas
• Edinalda Santos Vila Nova
• Edna Saldanha Jacomo
• Eoliço Vergulino Martins
• Fatima da Conceição Lino
• Fatima Therezinha A. Viana
• Francisca Francineide P. Costa
• Gicelia Guimarães
• Gloria Maria Costa Cardoso
• Humberto Luiz Tavares
• Ilma Maria de Freitas
• Ilse Oliveira de Carvalho
• Iridan Rodrigues e Silva
• Ivan Belcastro
• Ivanio Caiuby
• Janice Paulo Ferreira
• Jaqueline de Souza Cezario

• João Omar da Silva Cardoso
• José de Souza Assis
• Joséfa da Rocha Mendes
• Josirene Pereira Pessoa
• Joubert Macedo Barbosa
• Leonice Pessoa Teixeira
• Manuel Martins Alves Dias
• Marcia Regina Moreira C. da Silva
• Margareth Siqueira Soares
• Margarida Alves da Silva
• Margarida Maria G. de Figueiredo
• Maria Alice Ferreira Garcia
• Maria Dantas de Azeredo
• Maria das Graças do Nascimento
• Maria de Fatima dos Santos Dias
• Maria do Rosário Rocha Santos
• Maria Eliza de Lima 
• Maria Iranice dos Reis Possas
• Maria José Miranda de Castro
• Maria Lucia Tristão Pereira
• Maria Luiza Alves Falcão
• Maria Marli Nunes Waldhelm
• Maris Estela Vieira Barroso
• Marlene Araujo de Andrade
• Marli de Siqueira Sintas
• Oaci Sena de Almeida da Silva
• Odail Leocadio
• Olga da Silva Marinho
• Orlando Manoel de Oliveira
• Pedro Sinner
• Rosiane Teixeira dos Santos
• Simária Angela de Nazareth
• Solange de Souza Nascimento
• Sonia Maria Espana de Matos
• Sonia Regina Guilherme Massa 
• Taissa Faria de Gouvea
• Tania Maria de J. N. de Moraes
• Terezinha Aparecida A. Ferreira
• Valdeci da Silva Melo
• Valdir Alves da Silva
• Vicentina Ladislau Assunção
• Viviane Almeida Santos

28 DE JUNHO
Santo Irineu
• Alda Alves da Silva
• Alzemira dos Santos Oliveira
• Alzira Barbosa de Oliveira
• Ana Lucia Veronezi F. Sarmento
• Antonia dos Santos
• Antonio José Ribeiro Vaz
• Aydeê Machado Natalino
• Banda Civilização do Amor
• Belvita Silva de Aguiar
• Carlos Alexandre Custodio
• Carmen Lucia R. de Lucena
• Celina Augusta de F. Fortes
• Clarice Caldas Marins
• Cleia da Silva Moraes
• Denise Valladares Nunes
• Edilza Gomes G. dos Santos
• Edina Correa de Almeida
• Francisca da Chagas R. de Melo
• Gladysthon Marinho Coutinho
• Honorina Ferreira dos Santos
• Ilda Marques Alves
• Ilma da Cunha Moraes
• Inácia Simplício Lima
• Iva Maria da Paz
• Ivete Rodrigues Evangelista
• Jair Valerio de Abreu Junior
• Janeth Lemos Lins
• João dos Santos
• Jorge Ribeiro Rodrigues
• Juraci dos Santos Bezerra
• Leda Maria da Silva
• Leocilia Araujo Vieira
• Luiz Carlos Felicio
• Luiza Antonia F. de Campos
• Magali Camargo S. S. Barbosa
• Magaly Maria M. Coelho Conte
• Maria Antonia de Souza Rangel
• Maria Cristina Guimarães Praça
• Maria de Lourdes Silva Ribeiro
• Maria do Carmo Silva
• Maria do Socorro Medeiros de Sá
• Maria Geny Aparecida de Souza
• Maria Helena de Sá
• Maria José da Silva Duarte
• Mauricio Mendes Pinto
• Michelle Alexandre da Silva
• Myrna Mendes Sampaio Gusmão
• Nelita Pinto de Souza
• Olivia Moreira Miranda
• Pedrina dos Santos Smis
• Pedro Antonio Timoteo
• Pedro Paulo Ferreira
• Rogerio Souza da Silveira

• Roseane Albuquerque Silveira
• Sandra Iara Areas Dourado
• Sonia Maria de Moraes Freitas
• Sonia Regina S. M. dos Santos
• Sueli Gomes de Souza Normando
• Telma Lucia Oliveira dos Santos 
• Vera Lucia de Freitas
• Vera Lucia dos Santos Pinheiro
• Vera Maria dos Santos Tralhao
• Zenilce Gripp de Oliveira

29 DE JUNHO
São Pedro e São Paulo
• Aldinea Leopoldina de Souza
• Antão Pedro da Silva
• Antonia Lima Carvalho
• Bruna Gonçalves da Silva Loreto
• Candida Guedes
• Carla Leonora da Silva Zozimo
• Catia Maria de Menezes Barros
• Cecilia de Carvalho Sardinha
• Clarice Campos Irineu Rodrigues
• Claudio Martins
• Conceição Braga Razões
• Devanir Patrício Freitas
• Dina Cardoso de Queiroz Parker
• Dinea Paula Rodrigues
• Edma Matias de Oliveira
• Eliane Ferreira da Silva
• Eugenia Elvira Alves de Souza
• Evanda Bezerra de Souza
• Geruza Maria da Silva
• Giselle Vieira da Luz
• Ilza Maria de C. Zampaglione
• Irinea Carvalho Juvenal
• Ivanete de Oliveira Cardoso
• Janaina Badini Tubenchlak
• Janira Lourdes de Araujo Souza
• Joséfa do Carmo dos Santos
• Joséfa Regis dos Santos
• Joséfa Teresa de Jesus Varela
• Karter Anderson Falcão
• Lea Garcia dos Santos
• Lina Medeiros
• Linda Salette Miceli Ferreira 
• Lindalva Correia de Andrade
• Lusinete de França Lima
• Marcello R. de Andrade Queiroz 
• Marcelo de Souza da Silva
• Marcia Santos Tavares
• Maria das Dores Goulart Lepori
• Maria das Dores Matias da Silva
• Maria de Fatima Oliveira Lopes
• Maria de Fatima S. de Almeida
• Maria de Fatima S. dos Santos
• Maria de Lourdes Figueiredo 
• Maria Etelvina Madureira
• Maria Joana de Sena
• Maria José Belieny Bastos
• Maria Lúcia da S. B. de Mello
• Marilene Santana Magorno
• Marly Proença de Carvalho
• Monica Dantas
• Nancy Freitas da Cunha
• Orfelina Machado Justa
• Osana Rodrigues Santos Farias 
• Paula Sandra Ribeiro da Silva
• Pedro de Azevedo Mattos
• Pedro de Oliveira
• Pedro Faustino Junior
• Pedro Paulo Felix Teixeira
• Pedro Paulo Rangel Henrique
• Pedro Sheda Pereira
• Rachel Alves Medeiros
• Rita Flor Nunes
• Rosa Maria de Oliveira Mendes
• Sara Lucia Tenenbaum
• Sebastiana Conrado de Oliveira
• Siley Muniz Paulino
• Suely de Barros Cabral
• Telma Regina Neves
• Teresa do Nascimento Duarte
• Therezinha de J. M. da Silva
• Valeria F. dos Santos Pereira
• Vanessa Santos Farias
• Vitor Antoneone Ferreira Paiva
• Ylma Costa Vieira

30 DE JUNHO
Santos Protomártires da Igreja 
de Roma
• Agnaldo Lopes Moreno
• Aloisio Mota de Araujo Junior
• Ana Catarina Nunes
• Angela Maria da Rocha
• Carolina Paula dos Reis Resende
• Celestina de Oliveira Silva
• Dolores do Nascimento Alves

• Elizabeth Alves da Silva
• Emiliana Pereira de Abreu 
• Enilda Caetano
• Felicidade de O. Costa Pereira
• Gilberto Lucio Paixão
• Helena Lucia Ribeiro de Paiva
• Heloisa Fernandes da Silva
• Irineia Leandro Ferreira de Lima 
• Ivete Leandro da Silva Gonçalves
• Izabel Rodrigues da Silveira
• João Paulo Galvão de Aquino
• Lea da Silva Costa
• Lourdes de Fatima Recoliano
• Lucia da Fonseca Marinho
• Lucia Maria Mariano Nunes
• Lucia Maria Mendes
• Luiz Augusto C. dos Santos
• Luiz Claudio Frota
• Luiza Alves dos Santos
• Luiza de Jesus Sabino
• Marcelo Dias Caldas Filho
• Marcos Aurelio da Silva Cortez
• Margarida Saboia Mota
• Maria Arminda Loureiro Peixoto
• Maria Cleide Vieira de Sylos
• Maria da Gloria Lima
• Maria das Graças Elizeu
• Maria de Lourdes da Conceição
• Maria José de Souza Alves
• Maria Lino Dias
• Maria Tereza da Fonseca Pereira
• Mariene Domingues Madureira
• Maura Helena Moury Saad
• Pascoalina Micheli Pereira
• Paulo Roberto Cebalho Polido
• Ruy Flavio Figueiras Araujo
• Sheila da Silva Leandro
• Silvia Celia Costa Deodato
• Sonia Helena Pozes
• Teresa Cristina da Costa
• Terezinha Lima Buechen
• Tomasia Elizia O. da Conceição
• Valdete Emiliana da Cruz Alves
• Valeria Cristina do N. Cabral
• Vania da P. dos Santos Ribeiro
• Vera Lucia Pedroso da Silva
• Veraci da C. Ferreira Santos
• Wilson Pinto de Faria
• Angela Maria O. Correa Mesquita

01 DE JULHO
São Teodorico
• Adelaide Dias
• Adnê de Lacerda Santos
• Aida Marques Netto
• Alberto Pinto da Cruz
• Aldair Ferreira
• Alessandro Goulart de Farias
• Almerinda da Silva Azevedo
• Amelia da Costa dos Santos
• Ana de Oliveira Leal
• Ana Maria de Almeida
• Annalva Alves Silva
• Antonia da Silva Rangel
• Antonia Rodrigues da Silva
• Antonio Ernani dos Santos
• Carmelucia Ribeiro Bessa
• Castello Branco
• Ediléia Silveira de Miranda
• Elenice Anjo de Jesus
• Elizabete Costa Faria
• Enila Viana da Silva 
• Fatima Rosane dos S. Simões
• Georgete de Souza
• Geraldo dos Santos Mendonca
• Gilda Moreira
• Graça Maria de Almada Ferrador
• Haydee Jales Sokal
• Helena Pinheiro dos Santos
• Helma de Carvalho Sforzin
• Homero Catani
• Idalina Simões Gonçalves
• Ivone Leite Andrade
• Joana Darc Pereira Marigo 
• João Paulo Aguiar Moreno
• Jorge Luiz Pereira Antunes
• Leonor Maria da Silva
• Liduina Barbosa Pinheiro
• Loudean dos Santos S. Gonzaga
• Lucia Vicente de Souza
• Lucimar dos Santos Lopes
• Luiza Angélica Torres
• Luzia Santos da Silva
• Mara Celia de Lucca Nascimento
• Margareth Conceição da Silva
• Maria Belarmina Santos Pereira
• Maria Cleide Normando
• Maria da Penha E. Fernandes

• Maria de Lourdes Aragão
• Maria de Lourges Toledo Campos
• Maria Ferreira dos Santos
• Maria José de Pontes Azambuja
• Maria Mazin Batista
• Maricelia Diniz Ramos
• Marly Nunes
• Neuza José Rodrigues de Souza
• Padre Jefferson A. de Oliveira
• Pedro Ivo Paiva Nascimento
• Pedro Paulo Madruga de Souza
• Renice de Oliveira Carneiro
• Renilda Paz Reis Austin
• Rita de Cassia Pacheco Martins
• Rosa Gomes Barbosa da Silva
• Rosely dos Santos Caldeira
• Sandra Leandra Q. Soares
• Severina Francisco dos Santos
• Telma de Almeida
• Terezinha Alves dos Santos
• Vera Lucia Bayão das Chagas
• Vera Lucia dos Santos Ferreira
• Waldemiro de Souza

02 DE JULHO
São Bernardino Realino
• Aldiomeris de Oliveira Barata
• Aldir de Souza
• Ana Alice Vilanova da Paixão
• Ana Celis Calixto
• Ana Maria de Oliveira
• Analeonor Mori B. de Oliveira
• Antonio Carlos F. de Almeida
• Antonio G. da Rocha Machado
• Araci Alves dos Santos
• Claudete Helena M. dos S. Brito
• Edilma Maria Araujo Sampaio
• Elpha do Nascimento Vieira
• Eni do Perpetuo Socorro Correa
• Fátima Faria Gualandi de Assis
• Francisco M. de Souza Pinho
• Genario Salvador da Conceição
• Guiomar Rente Moreira 
• Inez de Almeida Pinto da Rocha
• Ione Helena V. Portella Brunharo
• Iracema Feitosa de Lima
• Iracema Nunes Cunha
• Irene Miguel da Silva
• Isabel Caciana Santos
• Isabel da S. R. Nunes Clemente
• Isabel Elisa da Silva Pinho
• Izabel Ligia Pozza Rebello
• Izabella de Jesus Silva 
• Jilma Maria Gomes Rocha Feres
• Joaquim Alves Moreira
• José David Monteiro
• José Feres Tannus
• José Manoel T. Bessa da Costa
• Josefa Avelino Calisto de Jesus
• Juliana Claudia da Silva Andrade
• Leontina do Nascimento Consule 
• Luciana de Assis Souza 
• Luiz Alberto Colonna Rosman
• Lurdes Theresinha Rissi
• Margarida Eler de Castro
• Maria Anacleta Ferreira
• Maria Angelica Ferreira Teixeira
• Maria Angelita Abreu Mendonça
• Maria das Graças Correa da Silva
• Maria de Lourdes G. da Silva
• Maria de Lourdes Vargas Alvarez
• Maria do Socorro de Lima Silva
• Maria Eduarda Morais Silva
• Maria Helena Barboza
• Maria Isabel Teixeira Leiras
• Maria Izabel Cardoso Vargas
• Maria José de A. Neta Sanches
• Maria José Sebastião
• Maria Lucia Barreiro da Rocha
• Maria Risete Fiorim
• Maria Thereza Pacheco
• Mariana Pereira Nunes
• Marta de Souza
• Marta dos Santos Oliveira Torres
• Maximina Gonçalves Moreira
• Milva Thomaz Caetano
• Neyde Ribeiro de Freitas
• Odete Julião da Silva
• Odília Soares Xarife
• Olga Alves Dutra Martins
• Rosana Lopes Lima
• Sebastião Soares da Silva Filho
• Shirlei Tertuliano de Moura Lima
• Silvana de Fatima Lemos da Silva
• Tania Mara Pereira Lima
• Valmir Dornelas Gomes
• Vera Lúcia Pereira Vieira






